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 תונידמ 171-ב םישנא ןוילמ 180 ,עובשב םימי 7 ,הממיב תועש 4
 םירציימו ,םירתא ןוילמ 57-ב םישלוג ,טנרטניאב םישמתשמ
 .םירלוד דראילימ 20-מ רתויב ינורטקלא רחסמ

 תשרה לע תרמוש ,ןידלא תא אצמת ילאבולגה רפכב םוקמ לכב
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 םיעוגענ
 םיקוביחל
 חתפש הביהרמה תלדה לא הצרפתה 2000 תנשש ירחא עגר

 ןייפאמה לע םירבד המכ ריגהל ונטלחה ,ואולמו םלוע הינפב

 ,ינכשנ ,יתיזזת ,ףרוטמ ןייפאמ .ןורחאה רושעה לש רתויב טלובה

 .ינייפוא ןייפאמ .רתוימו אלפומ ,ינניח

 ינא יכ אלו ,טנרטניאה ינפל םייחה לע בושחל םיתעל השק יל

 ראתל השק .ןכ איה) ןפוד תאצוי תלעות יל האיבמ איהש בשוח

 השק רתוי דועו ,תשר אלל םלועב "קט"ייה" ףסומב ךרוצה תא

 םעפ אל ההות טושפ ינא .(הזכ ףסומל ךרועב ךרוצה תא ראתל

 ?םיבתוכ ויה המ לע .טנרטניאה אלמלא םירבדמ ויה המ לע

 תא הקסיר איה .תותלד ףוסניא ונינפב החתפ טנרטניאה

 דחאו רחא לכ דגנל וטבינש ערימה לא םיהובגה םימסחה

 ,השדח קוניז תדוקנב ונתוא המשו - םיטושפה םישנאה ,ונתיאמ

 .ףלאה ףוס לש השקה םלועב ךרד ץורפל הברהב לק הנממש

 םהילע םיבתוכ תעכו ,וזה קוניזה תדוקנב שומיש ושע םיבר

 ירקיעה הדובעה ילכל התוא וכפה םירחא .הז ןוגכ םיפסומב

 ילרגטניא קלחל טנרטניאה תא ךפה טושפ עירכמה בורה .םהלש

 .ולש יאנפה ייחמ

 עדימה תכפהמ ונילע השחרתה ךיא רייצל הסנמ הזה ףסומה

 תרבחמש הררשה תא וארבו וירחי םהל ופסאתה םימרוג הזיא :וזה

 הכפהמל ומרתש םישנאה ימ ,וזל וז ונלש הצקה תודוקנ לכ תא

 הרשב תיטפשמ הערכה בוז דע הזב הז וכיה םיפוג וליא ,וזה

 .ךליאו התעמ וב הרקי המו יטנרבייסה ברקה

 לע ,ונתומוקמב טנרטניאה תורוק תא םג לגלגמ הזה ףסומה

 הפ םג .התלידג יריצ ראשו היתוקאנ ,היתואחמ ,היתויהת ללש

 הלולע דוע איה ,הירבא לכ ךסמ הרזע תצק םעו ,טנרטניא שי

 .שרחה ןוכיתה חרזמב יתוברתו יקסע רבדמ הוונכ תולגתהל

 .רבכמ הז חכוה לאיצנטופה

 םיהותה ,םימכח ירבד ונפריצו ,קפאתהל ונלוכי אל ,ףוסבלו

 חכונל סאמח םיקעוזו ,דחמ וזה תשרה תא ךירצ לזאזעל ימ

 .תשרה ידסחל ןברוק לפונה ןטקה שיאה לש תויאקפקה ויתואלת

 .הבשחמל רמוח ,הככ

 לש ברקה ףטשה םע רדומתהל ונרתונ .םוינלימה ונל לזא ,והזו

 יטפוא ביס ,תוירלולס הצק תודוקנ ,םייטוחלא השיג ירזיבא

 תצק קפרתהל עגרה ,הארנכ ,הז .חומל גנימירטסב ואדיוו לענב

 .הבוטהו הנשיה טנרטניאה לע
 ןשב רירפצ
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 | טלוורש : תובוטה ובינוגוהה דו
 . : טנרטניאה תודלות רוציק

 " ו .היונארב
 הזה ה ואש -ה לכ ינפל הפ היה המ

 , : תוזנח'בזמ |
 א |  טפוסורקימ דגנ דחוימבו ,םלוכ רגנ םלוכ |

 םיוטנא
 תשורמה ןריעה לש רתויב םיצצונה םיבכוכה

4. 

 ינורדטה'נא רחש
 ןורחאה רושעב רתויב ףרוגה יונישה

 רחוימ טקיורפ ןויצב והושרה
 תוממשה חירפמ טנרטניאה

 םירבש נה
 ?םירבוחמ ימל ?םירבוחמ המל ?םירבוחמ המכ

 םיםיתווה
 םעפ היהש המ לע םירבדמ ..ו םירשע ינב םישישק

 הרוזנצה
 תולשכנו - טעמ רזנצל תויושרה תוסנמ לארשיב םג |

 ןבותה
 (טעמכ) חרופו הלוע תוברת ןגל ילאוטקלטניא היצ רבדממ |

 ןטטבהה |
 הרימב ינפשוח ןויארב תילטיגירה תוברתה היחמ

 ?רובאעו ,וומנוש םאה
 הנוכמה םע רבדנש הצור םולש ןליא

 (א) נודג םיבג אב
 וזה תשרה תא ךירצ ימ ההות םלש ילגנא רפכ

 תוב טוורזב
 "תילאוטריו תמא" חנומה עמשמל ךייחמ היה ןוטלפא

 (ב) בודג הםיבג אב

 ןטקה קסעל הינפ הריבסמ דימת אל תשרה

 היהי המ

 ?הארי אוה ךיא .טנרטניא היהי רחמ םג

 תיכלמ ןצינ :בוציע  .ןשב רירפצ :ךרוע
 רומ ילוס :הקפה
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 תעלות העגפ רבמבונב .םויה לש תשרה ינייפאממ דחא דוע גצוה 1988-ב

 התואב תשרל סירבוחמה םיתרשה ףלא 60 ךותמ 6000-ב ,קיתע סוריו .טנרטניאה

 דע הווהמה סיבשחמל סוריח תובוגת תווצ ,627" המקוה תידיימ הבוגתכ .תע

 .תשרב עדימ תחטבאב םיבושחה םימרוגה דחא תא םויה
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 2. \ תא ב"הרא
 תונוילעמ ועועחה .דחפב הדוסי טנרטניאה םג .םיבומה םירבדה בור ומב

 הדילכוהוע תונכוסה תא םיקהל ב"הרא חלועממ תא עינה תימייבוס תיאבצ

 םלועה תא העינמש וז - תרחא תוער הדלונ הנממש ,תוערה תא ==

 תונכוסה ,ג85\ תא תירבה תוצרא תלשממ הארב תישארב

 המקוה תושרהו ,1957 התיה הנשה .םימדקתמ םירקחמ לש םיטקייורפל

 תרטמ .תוצעומה תירב לש ןושארה קינטופסה תקשה לע הבוגתכ

 .ב"הרא אבצ לש תיגולונכט תונוילע לע הרימש :תונכוסה

 וא תיאבצ תשר לש םיחנומב טנרטניאה לע םויה בושחל רזומ המכ

 ראוד הברה .תשרה התיה וז הנש םירשעכ ךשמב לבא ,תימדקא

 אלו תולברוסמ םויה תוארנש םיכרדב םיכמסמ רוזחא טעמ ,ינורטקלא

 .והזו רירחהל תויטיאו שומישל תוכבוסמ ןויר תוצובק תצק ,תוליעי

 .םוהת ינפ לע ךשוחו ,והובו והות
 הלודגה אמאה ,\ חש אד תא ג הקישה 1969"ב :רכומ רופיסה
 לש םינושה היקלח ןיב רשק לע הרימש התיה הרטמה .טנרטניאה לש

 .תינתמיאה תוצעומה תירב דצמ תפקתמ לש הרקמב תירבה תוצרא

 הממ ומקוה ןושארה בלשב
 םיתרשה יתמצמ
 ם ירו בור מ ד
 יבחרב תואטיסרבינואב
 התוא רבוטקואב .ב"הרא
 ,דימ הסרק תשרה .ערימ לש םיטקאפ הנושארה םעפב וחלשנ הנש

 .1.ספזח הלימה לש 0 תואב
 תא איצמהו ,רתוי תיטנרוהוק תרושקת להנל והשימ הצר 1972"-ב

 ןמיס .תיריימ החלצהל התכזש ,הנושארה ינורטקלאה ראודה תכרעמ

 .תילגנאב גו אטובמ אוהש ינפמ רחבנ 6% -ה

 ויה היגוורונו הילגנא .ל"וחל םינושארה םירושיקה ומקוה 1973-ב

 ראוד חולשמ טלתשה הנש התואב .תשרל ורבוחש תונושארה תונירמה

 םינושארה םילוקוטורפהו ,תשרב הרובעתהמ 75% לע ינורטקלא

 .רצוויהל ולחה תרושקתה הססבתה םהילע

 בשחמב קוחרמ שומישל ןושארה ילכה ,וטוווטוזה דלונ ןכ ירחא הנש

 הצובקה .הנושארה ינורטקלאה ראודה תצובק דע הפלח הנש רוע .חראמ

 .ינוידב ערמ יבבוחל 51:-!טצשזא התיה םהה םימיה לש רתויב תירלופופה

 :םויה ונל תורכומה תונוכתה בור תא ינורטקלאה ראורה לביק וזה הנשב 4

 .ראוד תועדוה קויתו רחא שמתשמל ראוד םודיק ,הנעמ =

 הכלמה ,ןימאהל אל ,התיה טנרטניאה תלגע לע ןושארה יטירבלסה

 דחויזנ נהביורט
 ייפ רה יו

 זסחוף 6 010085.00.|[

 םינש שולש .1976 ראורבפב ןושאר ינורטקלא ראוד החלשש ,תבזילא

 םיתרשה תוססובמ ןוידה תוצובק ,(6ו6 תמקהל רע ורבע תופסונ

 .טסקטל העבה ינמיס ףיסוהל יזנקמ ןיווק עיצה הנש התואב .תשרה לש

 וספת םינוקיטומאה לבא ,םישמתשמהמ םיבר ידי לע תושק ףקתוה אוה

 .רימ טעמכ תשרב םיצופנה םילכה דחאל וכפהו

 המקוהשכ רתויב תיתועמשמה תיפוריאה תוססבתהה התיה 1982-ב

 הידווש ,קרמנד ,דנלוה ןיב הרשיקש ,תיפוריאה סקינויה תשר ,םטשו

 הגוהנה תומשה לוהינ תטיש האצמוהש דע ופלח םייתנש רוע .הילגנאו

 ןוירה תוצובקב לבוקמה ןגלבה רבכ ליחתה םייתניב .(סא5) םויה

 רואל אצי ליבקמב .יזכרמ להנמ ידי לע תרקובמה הצובקה האצמוהו

 תילטיגירה תוברתב רוסי רפס ,רסנמוריונ ,ןוסביג םאיליוו לש ורפס

 .תשרה ייחל "רבייס" הלימה תא ףיסוהש
 ןיימודה םשרנ 1985 ץרמב

 ,טנרטניאב ןושארה
 וירחא טעמו ,5ץתוטס!וטצ.6סתו

 טס[4.60ו0 ,סא8.שסצ םג ופסוותה

 תשר .טא תיטירבה תמויסהו

 .הנש התואב המקוה ןייל-ןוא הקירמא םשב הנטקו הרוגס םיבשחמ

 ,ןוטסנירפ :םויה לבוקמה םיקזחה םיתרשה סיסב םקוה 1986-ב

 םיתרשה תא חראל וכזש תואטיסרבינואה ןיב ויה לנרוקו גרובסטיפ

 תוריהמב טנרטניאה לש תיזכרמה תיתשתה לע עדימ וריבעהש ,םיקזחה

 .ונימי לש יתיב םדומ לש תעצוממה תוריהמה ,טיבוליק 56 לש איש

 ,תשרה לש הנושארה םיתרשה תליפנ תא םג חראל התכז הנש התוא

 רע הפלח תחא העש .קרוי וינ רוזיאב עגפנ 48 לש יטפוא ביסשכ

 .םירקמה בורב ןמז רתוי הברה חקול הז םויה .רוזאה שרחמ רבוחש

 ,טנרטניאה לש ומויקל בושח סיסב היהתש םיבתנ תרבח ,וקסיס

 םע תירחסמה הכפהמה תליחת הנמתסה הנש התואבו ,1987-ב תמקומ

 ינורטקלא ראוד קר ריבעהש ןושארה טנרטניאה קפס ,\!טא₪ז תמקה

 העלבש תצלפמל דבעידב ךפהש יוסינכ לחה ןיינעה לכ .ןויד תוצובקו

 תשרל םירבוהמה םיתרשה רפסמ עיגה הנש התואב .הנשיה תשרה תא

 .10,000 לש אישל

 העגפ רבמבונב .םויה לש תשרה ינייפאממ רחא רוע גצוה 1988-ב

 םיתרשה ףלא 60 ךותמ 6000-ב ,קיתע סוריו ,טנרטניאה תעלות

 תווצ ,6₪אַד המקוה תיריימ הבוגתכ .תע התואב תשרל םירבוחמה

 םיבושחה םימרוגה דחא תא םויה דע הווהמה םיבשחמל םוריח תובוגת

 .תשרב עדימ תחטבאב
 ,קרמנר ,הדנק תשרל ורבחתהו ,ןושארה ד'1-ה וק םג גצוה הנש התואב

 הצרש דחא יניפ טנדוטס .רנלניפו הירווש ,היגוורונ ,דנלסיא ,תפרצ

 םעפב איבהו ,הנושארה טא'צה תכרעמ ,180-ה תא איצמה תצק שקשקל

 .תינמז וב םישמתשמ המכ םע תמא ןמזב חחושל תורשפאה תא הנושארה

 הירואיתה תא םישמתשמה וחצינ בושו ,םעפה םג וזגרתה תשרה יקיתו

 .טנרטניאה לש לזרבה ןאצ יסכנמ דחאל אוה םג ךפה טא'צהו -

 םיתרש ףלא האמ .לודגה קוניזל תואה תא ונתנ םינומשה תונש ףוס

 םינושאר םיירחסמ םיקפס ינש ,םלועה יבחרב טנרטניאל םירבוחמ

 ןוכמ ותוא ,0₪אא תמקהו (אוסו"ו ברסויפמוק) ינורטקלא ראוד לש

 ורבוחש תונידמה ןיב .טסקטרפייהה ירושיק תא םלועל איבהש רקחמ

 .לארשי םג התיה טנרטניאל וזה הנשב

 םירשע ךשמב .םויה איהש המל תשרה תא וכפה הלאה םיכילהתה

 .תוימדקא תוידוסיו תוריהז ,תויטיאב תודוסיה וחנוה תוכורא הנש

 הלע אל ירחסמ שומישו םלועב םישנא ןיב רשקה רופיש היה רסמה

 .שיא לש ותער לע

 רשק לע הרימשל ילככ המקוה טנרטניאה .הנתשה לכה אל לבא

 רקחמב וא אקווד המחלמ תותיעב היה רבודמש הדבועה .םישנא ןיב

 ,םיבר םייוניש רבע תרושקתה גוס .ןורקעה תא הנשמ הניא ימדקא

 םויה .רשקב רקיעב רבודמ ןיידע לבא ,רכינ ןפואב בחרתה רקיעבו

 ןיירע אוה םלוכמ ירלופופה תורישה לבא ,תוריכמו םיקסע לע םירבדמ

 .הז םע הז םירבדמה רתוי וא םישנא ינש םתס .16)"ה

 וכל ,אלמ טנרטניאה" רופ לאו'ג רמא ,80-ה תונש ףוסב ,זא רבכ

 תואלפנ תא וליג םיירחסמ תוחוקל רתויו רתוי .רבע אל הז ."ןאכמ

 .תמאה ןעמל ,ידמל תולבגומ ויהש ,זאד תשרה

 לע יל סרנרב םיט םשב לכלובמו ןחכש ,רחא שיא דקש םייתניב

 ןסרדנא קראמ םשב ןווכמו דקוממ ,רחא שיאו ,דיתעל תורוסיה תחנה

 ןושארה בוביסה תא ורמג הלא ינששכ .הכפהמה תתצהל ועסמב לחה

 .אלפומו שדח םלוע רבכ התיה טנרטניאה ,םהלש

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר םוי .םט"ייה
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 ּף א | תובוונה םינווה רצו

 הצופתב ןושארה ל?לכה ,ק07-ה םג
 ,לבורטקלא ראוד תחטבאל ההובג
 קרש ךכל תמרוג ותובכרומ לבא ,ץפומ
 הילטב תלעבו ת?סח? תמצמוצמ הצובק
 .וב תרחוב תינכט

 םללרחסמה ם?תרשה טסוגואב
 ,תשרה ל?רתא תלצחממ רתול םה 6)
 הסרגה תא ררחשמ סדלוורוט סונללו
 הלעפהה תכרעמ לש (0.01) הנושארה
 תירלופופ המרופטלפ ךופהתש ,סקונלל
 .תורופס םינש דועב תשר ?תרש לש

 ךויללמל עזגמ םיתרשה רפסמ 6)
 (1506) טנרטניאה תרבח .לוגע

 ואדיווהו לוקה "רודלשו ,תמקומ
 םיווקה ?נפ לע םלרבעומ םלנושארה
 הפללעל רכומה חנומה .םיסומעה
 לד? לע עבטומ "טנרטנלאב השילג"

 טשנר
 םעמ אל םלועה ריוואל ודלונ ןוועארה םנרמניאה רוועעב

 תא םג ומכ ,הז תא הז בוהאל אל םימונ םהו .םינאמימ

 יענענמ םיפורגא ילוטנ םיועופמ :האצוחה .רבעה ןמ םיקנעה

 בומ תוחוקללו - ער םידיגאתל םיועשע ,תוועבי

 תשרה ישמתשמ :1979-ב הצרפ הנושארה הלודגה המחלמה
 ךכ לכב טסקטל רמצומה ביבח יליימס ותוא ,ןוקיטומאה דגנ הריעצה
 תלזוה" תא ובהא אל שממ תשרה יקיתו .תשרב םיטסקט הברה
 וזה המחלמב .םעזנ ראודב ותוא וזיגפהו ,יזנקמ ןיווק עיצהש "םוירמה
 תמצעהל םינוקיטומאב םויה םירזענ םישמתשמיינוילימ .יזנקמ חצינ
 .ישונא שגרב הביתכה

 םיאנוש םקלחש .םיקיתווה ולהינ תולודג ףסאמ תומחלמ המכ דוע
 אלל רחסמתמו תונומת גיצהל זעמ אוהש ינפמ בווה תא םויה רע

 תוילאוטסקטה ןוידה תוצובקל תוקידאב םידמצנו ,ףיצר ןפואב העינכ

 בור .תטלחומ העינכב ומייתסה םהלש תומחלמה בור .טנזוי לש
 הנשמש ףסכה - תשרה תורחסמתה לע וססבתה טנרטניאה תומחלמ

 .דיגאתה יברק לא טקשב הגגופתהו רלוד דראילימ 4.2 תרומת ןייל
 ררולפסקא .פייקסטנ לע ללוגה תא רגסש רקחמה םסרופ םג הנשה
 .ירחסמה קושב טילשה ןפרפרה אוה

 גני' גטזנה תרזנור' בב

 איהו ,ןייל-ןוא הקירמאל טפוסורקימ ןיב תלהנתמ תפסונ המחלמ
 .ונרושי ימ ףוסה .האפקהב תעכ תאצמנ םצעב

 .([תפוגחו /(68%89108) 1א!-ה םוחתב לופונומ איה ןייל-ןוא הקירמא
 ורכצנ 160 לש השיכרה תועצמאב
 0/1 הלודגה טנרטניאה תיקפס ידיב

 תונכות ישמתשממ 80%-כ םלועב .םהילע הביבחה תילאוטריווה תואיצמה תא םישלוגל : תונמאו ןז"ו ,?לגפ 8 ךא'ז \

 | תוריהז תוכרעה .םלועב !או-ה ל 1

 02-94 םישמתשמ ינוילימ 38 לע תורברמ םינפדפדה תהתמחלמזמ .רואל אצוי רהאק ןדנרב לש
 . 2 2 דועו (ב"הראל ץוחמ םבור) 160-ל ,

 יל ץ 401. זחפוגחו ישמתשמ ןוילימ 5 תמחלמ התיה תרחא תחא לכמ תורתוכ רתוי התשעש המחלמה < %6

 8 6 ואש לש ירוקמה חותיפה ,א65חז ,םיבוטה לש דצב התיה ,תשרה תביבח ,פייקסטנ .םינפדפדה ]

 8 , .ןייל-ןוא הקירמא .הערה ,ליגרכ ,טפוסורקימ %]

 ,ץוחב ירמגל הראשנ טפוסורקימ לש התדיל עגר תא ןסרדנא ראית "דיתעה לש ותליחת התיה וז" : | "ב
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 תלמשרה תלתלשממה תוחכונה
 רתא אלה טנרטניאב הנושארה 6)
 תודחואמה תומואה םג .ןבלה תיבה
 הקיקחה .הנשה ךשמהב תופרטצמ
 קוח ,טנרטבלאה ןדל?על הנושארה
 .ךרדל תאצר? ,תלמואלה עדימה תיתשת

 םושיר זכרמ ,קינרטניא 6)
 לועפל ליחתמ ,םינללמודה

 דרשמל ךופהל הכוז סנשולוס קרווטנו
 דואמ ?ונשהו דלח?ה םושלרה
 םלינושאר ו?דר ?רודלש םג .תקולחמב
 םה הלא לכ לבא ,קנע טלהלל םיכפוה
 .לתימאה רבדה לש ואובל המדקהה קר

 ןושארה בווה ןפדפד ,קלאזומ 6)
 לודיג רועיש .ךרדל אצול :
 ףלא טעמכ אוה רפוגב שומלשה
 שומלשב לודיגה רועיש .םליזוחא
 .381,637% :הנושארה הנשב קיאזומב

 תללחת אוה קלאזומ לש רורחשה 6))
 םלועו הידמה .לודגה םובה /
 ?בקעב םיחרחרמ םיליחתמ םיקסעה
 םירפסהו םירמאמה יבתוכו ,טנרטנלאה
 לודגה רבד"כ תשרה לע םיעיבצמ
 טנרטנלאה לע םלרמאמ 2,300 ."אבה
 םלנושארה םישדוחה תעשתב םיבתכב
 תוטלחה תשרב אורקל רשפא ,הנשה לש
 -מ תוחפ ךותב ןוללעה טפשמה תיב לש
 .ןוזדה תרלגפמ תועש 8

 %06----הדידוו הקול הדדי קארול

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר סוי ,ש"ייה 2

 ליעי היה ןסרדנא לש תווצה .פייקסטנ
 םישדוח השיש ,'94 רבוטקואבו ,אילפהל
 הסרגה האצי ,הרבחה תמקה רחאל דבלב
 גיצה ןפדפרה .קושל פייקסטנ לש הנושארה
 הנכות :הנכותה תיישעתב תינכפהמ השיג

 ןומה םע תושדח תואסרג ,הבוטו תישומיש +או ₪ , :
 יזוחא .ןמזב לכהו ,תמאב תוינשדח תויורשפא א
 .ורכמתה םלוכ .םיפלא תואמ ויה שרחה ןפדפדב שומישה לש לודיגה

 םהירעצ תא םישדחה תשרה ישמתשמ תיברמ ושע רצק ןמז ךות
 .השרחה הנכותה תרזעב םינושארה

 החלצהב פייקסטנ הקפנוה ,התמקה רחאל רבלב םישרוח רשע השיש

 רע רטפ התוא ,תשרל סטייג ליב לש וביל תמושת תא הבסהו ,הריתי

 .ףסכ הארי אל דחא ףא םינפרפרמש זא דע ןעט סטייג .החינזכ הכ

 ררולפסקא תא קושל הכררב השגפ פייקסטנ לש תישילשה הסרגה
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 ,קיאזומ לש רוקמה דוק לע אוה ףא ססבתה טפוסורקימ לש ןפרפרה

 ,יתייעב היה אוה .רבד שדיח אל לבא ,ירוטסיה ימדקא ןפדפר ותוא

 אל ,םיגאב ריתע
 יתימא הרהתמ
 לבא .פייקסטנל
 קלח הוויה אוה
 אלל ,ילרגטניא
 לש ,ףסונ םולשת
 הלעפהה תכרעמ
 .95 תונולח

 הכפה פייקסטנ
 תינחה רוחל
 אל ועבשנ הישמתשמ .טפוסורקימ לש קיתווה לופונומה רגנ קבאמב

 ותמחלמב יאנק םירהוא להקל הכז דוד .םיווקה תא םלועל תוצחל

 יוכיס היה אל פייקסטנל ,טפוסורקימ םע דימת ומכ לבא .תיילוג דגנ

 ןפרפרה ךותל טפוסורקימ העיבטהש םיילכלכה םיבאשמה .שממ לש

 תא ושע הלש ילכה תא םדקל ידכ שרדייש דעצ לכ תושעל התונוכנו

 פייקסטנל ותוכיאב ךרע הווש ילכל ךפה ררולפסקא .ףוסבל םהלש

 וליפא ולקש אל םישרחה םישמתשמה בור .תורופס םינש ךות

 .תישפוחה תשרה לש ןוזחה אשונ ןמזמ אל דע היהש ןפרפדב שמתשהל

 ךכב הנמיסו ,םידבוע ירוטיפ לג לע פייקסטנ העידוה 1998 ראוניב

 -ןוא הקירמא ידי לע הרבחה השכרנ 1999 תנשב .הערכהה עגר תא

 או-ל הלש ילכה .טנרטניאה םלוע תויוחתפתה ירחא בוש תרגפמ
 המירמ אל טפוסורקימ לבא .קושה ירחא םייתנש ,1999-ב קר ררחוש
 .רהמ ךכ לכ םיידי

 ןיב הדרפהה ויפל רבסהב וזה המחלמב תשמתשמ טפוסורקימ
 ולכוי ןופלט ישמתשמ וב בצמל הלושמ תונושה תונכותה ישמתשמ

 וא ,ןרצי ותואמ ולש ןופלטה רישכמ תא שכרש ימ םע קר רבדל

 שמתשמש ימ םע קר בתכתהל ולכוי ינורטקלא ראוד ישמתשמש
 .ןיטולחל יררוסבא בצמ .ההז ינורטקלא ראוד תנכותב

 תיטסילנא ,רקימ ירמ .ןיינעמ אל הז ןייל-ןוא הקירמא תא

 איה 160 יכ הנשה הרמא ,רטיו ןיר ילנטס ןגרוממ הבושחה טנרטניאה

 .הלש םישמתשמה רגאמ לשב םלועב לודגה ךרעה תלעב הרבחה

 התסינשכ .הזה סכנה תא הדימ טומשל תנווכתמ אל ןייל-ןוא הקירמא

 הלש ר'גנסמה ישמתשמ ןיב רשקלו םירעשה תא ץורפל טפוסורקימ

 ורגסש םיתנכתמ לש דודג הינשה הבישוה ,ןייל-ןוא הקירמא לש הלאל

 תוחיטב תא ןכסמ רושיקה יכ הנעט הרבחה .רעשה תא בושו בוש

 אל תומחלמ תבבוח ,טפוסורקימ .הלש ר'גנסמה ישמתשמ לש ערימה

 תואסריג בושו בוש הררחשו םיינחומ הסניש ,המצע תוכזב הנטק

 .םימוסחמ-תופקוע
 םעפה .םניח תונכות לע איה וזה המחלמה לכ :הזה ןמזה ינמסמ

 ,60[1 תריכמב היה הלאה תונכותה תחא לש הכרע תמוכ הב הדיחיה

 .רלוד ןוילימ 400 היה ריחמה .ןייל-ןוא הקירמאל ,זאד סיליבארימ

 ריחממ רשע יפ ךרעב :רקימ יפ לע ,םויכ הרבחה לש יוושה תכרעה

 ךרעה תא תוצמל ןתינ רציכ ונל הליג אל דוע שיא .איהה הריכמה

 .הזה ילכלכה
 תודעו םע הלועפ ףתשל םייתניב תברסמ ןייל-ןוא הקירמא

 ,הענכנ טפוסורקימ .הזחל בורק םיפלקה תא תרמושו םיטרדנטסה
 .הרמגנ אל ןיידע וזה המחלמה .הז בלשב

 הלרדנא בור .רחא רבד לכמ רתוי ,םיגתומ לע איה וזה המחלמה
 רומשל ידכ הנכותב םישמתשמ םישנא"ש רמוא ןשיימרופניא הגיגמ

 תומוסרפ אלל םג ."ןמזה לכ םהיניעל אצמנ גתומהו ,רשק לע
 .רתויב ילכלכ ןיינעב רבודמ ,םולשתב

 ,םוי"םויה תדובעמ ילרגטניא קלחל ותכיפהו גתומה יוהיז םצע"

 ףיסומ "תורוחסמ רתוי םיווש םיגתומ ובש ןדיעב ישממ ךרע ול שי

 .ףוסבל לפקתת ןייל-ןוא הקירמא יכ ,תאז םע ,ךירעמ אוה .הלרדנא
 ."הרירב םהל היהת אל" ,רמוא אוה ,"םיטרדנטסה תא וצמאי םה"

 ו
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 תובוטה םינוצה רצו

 תונכותה רתא אוה סואקוט
 .תשרב ןושארה רדוסמה 65)
 תקפסאמ םינהנ םישלוגה
 ץורעב תופתושו םניח תונכות

 ולגרת? דוע םה ,םעפ .רדוסמ
 .םביח לכה לש הזה ןיינעל

 א?שנ חלוש סראמב םילנשב 6)
 ,ןוטבללק ללב ,תלרבה תוצרא

 עבש ,הנושארה םעפב ?נורטקלא ראוד
 רבתסמ .תללגנאה הכלמה ?רחא םינש
 םלרלעצ םיגלהנמל של דלמת אלש
 .םיק?תווה לע ןורת>?

 היזנודבלאו ןטסחזק ,םאוג 6)
 137-בו ,טנרטנלאל תורבחתמ

 חולשלו לבקל רשפא רבכ תונידמ
 ךהמ 60 קר לכ םא ,לנורטקלא ראוד
 .ענרטנלאל תורבוחמ

 הקלטקרטנאב ?תרקיב אל דוע"
 דע ןמז לש ןילנע קר הז לבא

 רומרא ןא'ז תבתוכ "!תרש םש םקויש
 םסרפמ רבמטפסב .תולעפתהב ?לופ
 תשרב וטע ?רפ רצק רופיס גניק ןפטס
 םא?ללוו לבא ,סופדב ומוסרפ לנפל
 רבילסה לש לודגה ןהכה אוה ןוסביג
 תוברתה תא ודסייש ,סקנאפ
 ללוש םרזל ךשמהב וכפהו תילטיגידה
 .הכותב ידמל בשחנ םג םא

 תוברתהש ךללצל ךלינעמ 6)
 החילצה אל תחמוצה תילטיגידה

 -ב םג ןיטולחל המצע תא רידגהל
 םימורופ ןיב טוטיש .הקוחרה 9
 םינוידה חווטש הלעמ םוחתב םלרתאו
 לש באכ דע בחר םורטקפסב עב
 ,תשרב התואנ תוגהנתה ,היגולונכט
 הלאשה לע רק?עבו טנרטנלאב םלנכת
 קוידב וז ?לואו .תילטלגלד תוברת ?המ
 בוביג ,תללטיגלד תוברת לש הרדגהה
 םירשקתמה םיאשונ לש ?פוסניא
 .םיבשחמלו טנרטניאל

 תשרב םיבשחמה תחטבא תולעב 6)

 הרבחו ,דואמ תורלמחמ
 הא?צומ טניופק'צ םשב תילארשל
 .הריזה זכרמ תא שבוכש לוורייפ קושל

 רותב המ ןמז בככל הדיתע טביופק'צ
 ..חחחא .הלודגה תללארשלה הוואגה

 :.אמאל השע דלווש ליגש תחנ הזיא

 תשר תרבוחמ תוקד רשע לכ 69)
 .טנרטניאל תפסונ םיבשחמ *\.-
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 2000 ראוניב 5 ,יעיבר סוי .םטנ"ייה

 הלעטיפהה והוצדווזנ זרזנור'כזב

 םיאיבמה םיתרשה םוחתב תלהנתמ קוחר ןיידע הפוסש המחלמ דוע
 ,םלוככ םבור ,ויה םינושארה םיתרשה .טנרטניאה ינכת תא ונילא
 בווהו טנרטניאה לש המרופטלפה לכ .םיקזחו םילורג סקינוי יבכשחמ
 תינמז וב םיבר םישמתשמ תרשל סקינויה תלוכי לע תססבתמ
 .תוליעיבו תוריהמב

 רבודמ .םיבר תובבל שבכ אוה םיתרשה קושל סקוניל עיגהשכ
 אל עצבל החילצמו ,ישיא בשחמ לע הצרש סקינוי תססובמ תכרעמב
 תרש ,י'צאפא .תנייוצמ תוכיאב תוקיתווה סקינויה תומישממ טעמ
 לע וססבתה תשרב םיבר םיתרשו ,קנע טיהלל ךפה ,סקונילל בווה
 .י'צאפא-סקוניל חצנמה בולישה

 רתויב הקזחה הלעפה תכרעמ ,זא'ז תא הזה קושל העיצמ טפוסורקימ
 סקוניל תא התכיה איה לבא ,םיגאב תריתע תצלפמ היה אז 4 .הלש
 -41% לש םירעפב ,ךרי לע קוש (טטווטמווגז₪) םיעוציב ינחוב ינשב
 תליהק לש התבוגת .תויורשקתהה תומכו הבוגתה תוריהמב %
 תירטסיה התיה ,הלש לודגה ןהכה ,סדלוורוט סוניל לשו סקונילה
 .המכ יפ םיעוציבה ורפוש ,ונל םירפסמ ,זאמ .הליחתב

 תורישה תמרו האיציה ןמז איה וזה המחלמב האבה הלודגה הלאשה
 םיטסילנאה םיפוצ ,םייתניב ,סקונילל .א1ז-ל האבה הסריגה עיצתש
 הלעפה תכרעמ לכמ הובג ,הנשב 25%-מ רתוי לש החימצ רועיש
 .תרחא

 תוחיטבה םוחתש תוחיכומ תשר ירתא לש תופוכתה תוליפנה
 םוחתב .תורכחה ושעיש הריחבה תא הבר הרימב ועבקי תונימאהו
 הריחבה ,ךכ לע ףסונ .לודגב אז לע הליבומ סקוניל ,חוכיו ןיא ,הזה
 תוכרעמב תושמתשמה תורבח םע קר רשקתהל ןייל-ןוא הקירמא לש
 םילודג םיקלחל ךרדה תא תוותהל היושע סקונילו סקינוי תוססובמ
 הל ונתי הכימתה רופישו סקוניל לש תורחסמתהה .היישעתה לש
 ,ףוסב חצנת סקונילש ענכושמ ןיידע סוניל .קבאמב תופסונ תודוקנ
 .תערל השק ,סטייג ליב לש ררוקרה םע לבא

 והאי 'נש :הידוחאה רצחה

 -הידמ לש םיפדעומה םירתאה תמישרב תחא רפסמ ,והאי םג
 השקה .תונורחאה םינשב הלשמ ףסאמ תומחלמ המכ הלהינ ,סקירטמ

 זאבה תלימ ,םילטרופה תיזחב ןיירע תלהנתמ ןהבש
 .טנרטניאה תודלותב רתויב הקוחשה 7

 טושפ םש היה רוקמב .לטרופה תא האיצמה אל והאי
 בצעתהל לדומה לחהשכ .וגוסמ ןייוצמ ,שופיח ןונגנמ
 והאי םויה .םמצע תא ומיאתהו יונישה תא והאיב והיז
 ,תושרח יתוריש קפסמה ולדוגב יתצלפמ רתא איה
 תוליהק ,םירחאו םיילכלכ םינכת ,ינורטקלא ראוד
 יבחרל קהוב ומורכ ריינ לע ץפומה ןיזגמ וליפאו
 .םלועה

 הגהנ םילטרופה ראש דגנ והאי לש ףסאמה תמחלמב
 היתורחתמ תא החצינו תויעוצקמו תוניגהב הרבחה
 םישמתשמה ינוילימו ןייל-ןוא הקירמא וליפא .לודגב
 והאי ,הנומתה תא וניש אל הלש לטרופב םילגרומה
 .תחא רפסמ איה

 תליהק רגנ אקוור והאי החתפ היופצ אל תיזח
 תא והאי השכר 1999 ראוניב .זיטיסואיג ישמתשמ
 השימחכ .תשרב הלודגה םישמתשמ תליהק ,זיטיסואיג
 סכנה תרומת תוינמב והאי המליש רלוד רראילימ
 .תילרוג תועט התשע זאו ,רקיה

 ,רתאה לש תשדוחמה הסרגה רואל האצי ינוי ףוסב
 לש תורישה יאנת םכסה שרחמ בתכנ התרגסמבו
 תויוכז והאיל ונתינ הזה םכסהה יפ לע .הליהקה
 םירמוחה לכ לע "יונישל תונתינ יתלבו תויחצנ"
 לכש ,איה תועמשמה .סיטיסואיג ירתא לכב םיעיפומה
 ךפה םישמתשמה לש יתריציהו ילאוטקלטניאה שוכרה
 .והאי לש השוכרל הליל ןב

 האנש ירתא ,ומתחנ תומוצע .ומעז םישמתשמה
 םיקדוב ולחה םישמתשמהמ קלחו ומקוה והאי תמרחהו
 .תורחא תוליהקל םהלש רתאה תרבעהל תורשפא

 ףא .טעמ הנוש םכסההו והאי הענכנ רבד לש ופוסב
 םעפב ,לודגב הדיספה והאי לבא ,הכז אל םיררצהמ דחא
 םלועב בוהאה רתאה .רוביצה יסחי ברקב ,הנושארה
 תויריגאתה ןולקו ,םירתאו םירמאמ יפלא תואמב ץמשוה
 תא הניש אל הז לכ רבעירב .םיברב ףשחנ והאי לש
 .טנרטניאב בוהאה רתאה ראשנ והאי .הנותחתה הרושה
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 טניס דגנ ידיז

 יקנע ינש .תיסחי הממרב תלהנתמ תשרב תובושחה תומחלמה תחא
 ישמתשמ לבא ,הזב הז םתמחלמ לע בותכל םיזעמ אל תשרה תושרח
 םייונישה ירחא בקעממ המחלמה תוחתפתה תא תוהזל םילוכי תשרה
 .םירתא-הגמה ינש לע םירבועה

 ינפל הברה המקש םיבשחמ תונותיע לש רואל האצוה איה ידיז
 םיבשחמה םוחתב רתויב םירכמנה םה הלש םיניזגמה .תשרה תויה

 תא הלחהש ,השרח הידמ תרבח איה ,התמועל ,טניס .ולוכ םלועב
 םידעוימו תשרה לע םיססובמ הימוסרפ לכו ,'95-ב תוליעפ
 .דבלב הב םוסרפל

 ריתע רוזא לש המוד לדומ םויה תוארל ןתינ םירתאה ינשב
 ירחסמ רוזא ולומו ,טנרטניאו בושחמ יאשונב תיאנותיע היצמרופניא
 ה'זיטסרפה יסומעו םיקיתווה םיחמומה ירוטב הליבומ ידי .ןיינע לכל
 דחוימב תטלובו רתוי בר םיתוריש רפסמ העיצמ התמועל טניס ,הלש
 .םיבשחמה דויצ תוריכמ םוחתב

 ,תושרח םשארבו ,טנרטניא ינכת סויגב רבודמ םירקמה ינשב
 .הכירצ ירצומ לש תוריכמה םודיקו רופישל

 םוקמב ידיז ,22-ה םוקמב טניס העיפומ סקירטמ הידמ לש המישרב
 בוט הלגתסהש הקיתו הרבחב רכודמ יכ רמאיי יריז תוכזל .24-ה
 .רבוכממ רתוי אוה הזה גורידב 24 םוקמ יכו ,השדחה הידמל לבוקמהמ
 לש יביסרגאה קווישהו הריכמה ןונגס חצנמ ,רבתסמ ,םייתניב לבא
 .םישלוגה לש בצקל רתוי םאתומה ,טניס

 תיתוברתה הזנח'נונה

 הלודגה תנהוכה איה ,סקירטמ-הידמ תמישרב ישיש םוקמ ,ןוזמא
 ף'ג .טנרטניאב רחסמה לש
 רחסמה תא שחינ סוזב
 ינפל דוע ינורטקלאה
 לע בושחל זעה והשימש
 לדוגה יררסב רחסמ יפקיה
 .הפוקהמ לודג קלח ףרגו ,םויה םילבוקמה

 התיה ןוזמא לש החירפהמ תירקיע תעגפנכ המצע התארש ימ
 היינקה תיווח תאו ןוזמא תא הישאר וצימשה המ ןמז .לבונ דנא סנראב
 תא תוושהל רשפא יא יכ ,ונעט םהיכמות .ירשפא םורופ לכב תשרב
 לש רכונמהו רקה דומעל םירפסה תונחמ ףודפדהו שושימה תייווח
 .בווה

 םישנא טעמ אל תשרב ויה לבא ,תוושהל רשפא יא ,וקרצ םה
 ןוזמאו ,בושח היה ןכ ריחמה .םרובע בושח קיפסמ היה אל הזה ןיינעהש

 ךשמב יביטקרטא םיריחמ ףר לע הרמש
 .תיסחי ךורא ןמז

 דנא סנראב ישנא ומתס ,רבד לש ופוסב
 תונידע תועבצא יתשב ףאה תא
 תרעמ ךותל תונרעמ ועספו תויתוברתו
 ,ןייוצמ םמצע תא ומיאתה םה .בייואה

 22 תכרתשמ לבונ דנא סנראבש תורמלו 0
 תושעל החילצמ הרבחה ,םירקבמה גורירב ןוזמא ירוחאמ תומוקמ
 ירצומ רוכמל הרחתמה םג הלחה ןוזמא ומכ .תשרב םינייוצמ םיקסע
 בצקב אל יארוובו ןוזמא לש ףרוטמה ףקיהב אל יכ םא ,םיפסונ הכירצ
 .הלש הלידגה

 תציבב םיציב ידמ רתוי ליטהלמ הרהזנ םג לבונ דנא סנראב
 תויונחה תשרמ ררפנב טנרטניאה יקסע תא קיפנהל הרחבו ,טנרטניאה
 .תיתרוסמו תדבוכמ תיאסרוב תוחכונ לע הרמשש ,םהלש

 םירעוכמ םיספל לבונ דנא סנראבל ןוזמא ןיב קבאמה רבע שדוחה
 לע העיבתב ,טפשמה תיבב התרחתמ תא החצינ ןוזמאשכ דחוימב
 ,ןוזמא לש תוינקה תכרעמ .תויונחה יתשב תגנומה היינקה תטיש
 ,הלשמ תכרעמ לבונ דנא סנראבל .טנטפב תנגומ ,1-61ו6; הנוכמה
 רתוי הטושפ הינק תייווח קפסל ןנויסנב םימוד תוכרעמה ינייפאמ ךא
 .תשרה ישמתשמל

 רר'ציר .תשרב םעז ילג ררועו תקרוצ ןוזמאש טילחה טפושה
 יחתפמו חותפה רוקה תליהק לש רתוי תוינועבצה תויומרהמ ,ןמלוטס
 ,ןעוט ןמלוטס .ןוזמא תמרחהל תיבמופ האירק םסרפ ,טרפב סקוניל
 ןוזמא לש ןוחצנה יכ ,ומיע םימיכסמ תשרב םירוטה ילעבמ םיברו
 וילע ןויערה .תשרב רחסמה שפוחל םיעירפמ המשרש טנטפה גוסו
 .וילאמ רורב אוה ,ותנעטל ,טנטפה ססובמ

 וילע ובשחש הלא םה וילאמ רורב ןויערה םא םגש םינעוט ןוזמאב
 היעבה .םתושר אלל וב שמתשהל יאשר וניא שיאו ,טנטפ ומשרו םדוק
 םיטנטפה ררשמב ץופנה היהש הנבהה רסוח איה רתוי הקומעה
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 קרו ,25 תב רבכ טנרטנלאה '94-ב 6)
 .תמאב חורפל הללחתמ רלשכע

 לכב םיצצ םינושארה תשרה יגולנק
 םהו םמולק תא הרשפא קלאזומ .הניּפ
 ?דומע ?סומע ,םירופא :?דמל םלדלרחמ
 תונומת טעמ ,הפל?על םלכורא טסקט
 לאמשל תודמצומ'המו?א תוכיאב
 םמהמ שודלח תווהמו ןפדפדה
 .םישלוגל

 עבצכ רחבנ ,אל רא ונלמאת ,רופא 6))
 תווצש ?נפמ קלאזומ לש עקרה

 גלצהל רשפאמ אוהש ןלמאמ חותלפה

 םה .םבטלמב דחאכ ןבלהו רוחשה תא
 ,קיאזוממ ה'רבחה םלינללוצמ םיתנכתמ
 םלימולא םיבצעמ לבִא ,קפס ןלא

 ..םלארונו
 םלדלרומ םלשנא 1,600 ,תאז לכּבה

 ,םו? לכב םהלש בשחמל קלאזומ תא
 ךוללימ 4-כל ותרזעב תשגל םללוכלו
 םלרתאה תומשמ 1,047 קר .םירתא
 -ב םלרמגנו ישושש-ב םלללחתמ רללה
00 7 

 תומלש תו?מוקמ תוליהק 6)
 ןוטביסקלב תורבחתמ

 לבקל תופוזו ,סטסו'צסמ 'גדלרבמילקו
 דנא רטנאקמ ןושארה םאפסה תא
 .הנוז?ראב ןיד יכרוע דרשמ ,לגיס
 םלשלוגה לש תמעזנה הבוגתה
 לבא - הלרוטסלהל הרבחה תא הסיבכמ
 םאפסה תא הדלחכמ אל רעצה הברמל

 .םלועהמ

 ךימזהל הגושארל ןחינ םג הנשה 6)
 להנל ,(טאה הצלפמ) תשרב הציפ

 ךושארה ןווקמה קנבב קנב ןובשח
 עדימ לבקל ,(לאוטרלו טסריפ)
 רא םלרחבנה תיב רתאמ) ?תלשממ
 ולב וא ןפי לש תולשממה לשאר רתאמ -

 תונחת המכו המכל ןיזאהלו (דנליז
 לבחר לכב ,תולאטיסרבינוא ןבור ,ולדר
 המויא ,בגא ,רודלשה תוכ?א .םלועה
 וב סופמקב לוצמ ונלאש ?מל הארונו
 .תרשה אצמנ

 קראמ שקבמ ךרעב ןמזה ותואב 6)
 לש חותלפה תווצ ?שארמ ,ןסרדנא

 ,קראלק םי'ג לצא לבקתהל ,קיאזומ

 ,סקיפרג ןוקיללש לש ?דגאה אישבה
 לע קראלקל רפסמ ןסרדנא .החישל
 רובע ול שלש תולודגה תוינכותה
 הבסמש ףלרחה לוכסתה לעו קלאזומ
 םיבאשמ לשב הטיסרבינואה ול
 םלרהל הצור אוה .לדמ םימצמוצמ
 וללא ףרטצמ קראלקו קנע טקייורפ
 ךותב קושל אצתש ,פייקסטנ תמקהל
 .1998 רבוטקואב ,דבלב םישדוח השיש

 חלמ
 ניאו

 ביטיה .טנרטניא יססובמ םיטנטפ יבגל טנטפה םושיר תעב יאקירמאה

 טע לע טנטפ םושראש בשוח ינא" :רמאש םידגנתמה דחא תאז אטבל

 ."ותוא יל וקינעי יאדוו םיטנטפה דרשמב םיטושה .ריינו

 תודרטויהה ורזנור'בזב
 הטםטיו-הטינא 'נשו

 הרבעש תוכופהתה בבס אוה טנרטניאב הזה ןמזה ינממסמ דחא

 ןושארה טסקטה ססובמ שופיחה ןונגנמכ הדוסיי זאמ הטסיוז-הטלא
 .הנורחאל הרבעש םינפה תחיתמל דעו ,תשרב

 לעב דבוכמו קיתו שופיח עונמ םיבוטה הימיב התיה הטסיו-הטלא
 לש יוושב תכרעומ ,קִנע םינמאנ םישמתשמ רגאמו תוירוחיי תונוכת

 לעו טייסקאו סוקייל תוקפנה לע ססבתהב ,רלוד דראילימ ינש
 .התושרבש םיילאוטקלטניאה םיסכנה

 לש קנעה תשיכרמ קלחכ הטסיו-הטלא תא קאפמוק השכר 1998"ב

 םנמא השכר קאפמוק .רתאה ביבס תוליעפה לכ המסחנ זאמו ,לטיגיד

 הלאכ .םישנאל רחוימב תרעוכמ הלימ םצעב איה"םישלוג"
 ןפואבש עריא ךכ .סקס םיבהוא םישנאו .תדלקמו רבכע םע

 םייזכרמה םיאשונה דחאל סקסה ךפה ,לילעב עיתפמ יתלב
 .םלוכמ רבודמה ילוא ,טנרטניאב רתויב םירבודמהו

 םירבדמש םישנא ינוילימב לכ םרוק רבודמ ,רוחסמה ינפל
 אשונה הלוע טנזויב הצובק וא םורופ ,טא'צ לכב .סקס לע

 תא קפסיש ימ דימ אצמנ םתסה ןמו ,תרחא וא וזכ ךרדב
 .וזה קנעה תליהקל םישקובמה םישוגירה

 ,רנפה יטסירכ .יוביילפ התיה הלגעה לע הצפקש הנושארה

 םע רשק הרצי ,םויה יוביילפ תיל"כנמו לודגה סובה לש ותב

 דחא תא המיקהו ,הריעצה פייקסטנ תרבח
 תשרב רתויב םיבוהאהו םישקובמה םירתאה
 ןרציל דימ ךפה יוביילפ לש רתאה .םויה רע
 השימחל תוריש קפסמ אוה םויהו ,ףסכ
 .עצוממ םויב םישלוג ןוילימ

 ול שכרש ימ לכ ףרטצה יוביילפ ירחא

 ושע םלוכו ,תומורע לש תונומת םע קסיד

 .רועו דוע ופסונ ןמזה לכש ךכ ,ףסכ הזמ
 ירתא לכ טעמכ וקפיס תוימיטיגלה תא
 םסרפל והרטש ,םיבושחה טנרטניאה
 וזה תולהנתהה .הלאה םירתאב םירנאב
 .םיהדהל תיתואיצמו האירב התיה

 ינפב ודמע תויזכרמ תויעב יתש
 איה הנושארה .תשרב סקסה גושגש
 םימיאתמ אל םינכתל םירלי תפישח

 רוביצה יסחי איה הינשהו ,םליגל
 תרדושמהו תספדומ תרושקתב .םימויאה "

 רקיעב תשרב סקס לע בותכל םיטונ
 ינימ ראשו םייח ילעב ,היליפודפ :ולש םיענ אלה רשקהב

 ןונמא הצרשכ סקס רבייסה תורתוכל הלע ץראב .שפנ לעוג

 םע ותגוז הלהינש רשק עקר לע וידלי ינשו ותשא תא ןהכ

 אל ,תומילא לע אוה הזה רופיסהש ורכז םיטעמ .תשרב םדא

 .טנרטניא לע אל חטבו הבהא לע אל ,סקס לע
 תשפחמ הירמהו ,וילע בותכל "ןוכנה רבדה" איה תשרה

 םילהנמש םירגובמ ינש .ינויצסנסה ,ינוציקה תא הלגרהב

 ,יתושרח אשונ אל םה תשרב תונומתו םילימב יסקס ןמור

 םיחנומב הילע בשוח תשרל עיגה אלש ימ :האצותה .קרצבו

 .תנכוסמ םיאטח תרואמ לש
 הנגהה ילכ םילישבמ טאל טאל .הנתשמ הזה ןיינעה לבא

 םידלי ןיב דירפהל היהי ןתינש עגרמו ,תשרב םידלי לע

 העינמ םוש ןיא ,דבלב םירגובמל םירעוימה םינכתל

 סקסה .תשרב סקסה םוחת לש הבוטו האירב תוחתפתהמ

 ,ברה שוקיבה ללגב תולודג תועקשהל הכוז רחסוממה

 םייניעב

 החיטבה ,יווטקקוווא.טסוו הצמשל עדונה רתאה תא הטסיו-הטלא רובע
 הרבידו וביבס הטסיוזהטלאב ינורטקלאה רחסמה תוליעפ תא דקמל
 הכלה הטלאו ,ושממתה אל הלא לכ ךא - רתאה תקפנה לע וליפא
 .קאפמוק לש םיקבואמה הינסחמב הנוונתהו

 ,סוקייל .וזה תעה לכ םיידי קוביחב ובשי אל םירחאה םילטרופה

 םיקסע" חתיפ םירתאהמ דחא לכ .קנעבו ,וקיפנה והאיו טייסקא

 קרו ךא םירעוימ םקלחו םיישממ םירלוד םיבינמ םקלחש "םייררצ

 .םיעובקה םישמתשמה תא רכמל
 קרו ,הטסיוזהטלאמ םהילגר ורירה םישדחה םישמתשמה :האצותה

 תובכרומה תולוכיב שמתשהל ועדיש הלא ,תשרה לש םיקיתווה םירוכמה
 .יגלטסונ רוקיבל םימעפל וצפק ,הזה םכחה שופיחה עונמ עיצמש

 ינויב הטסיו הטלא השכרנ ,תועומש רופסניא רחאל ,רבד לש ופוסב
 ,רלוד רראילימ ינש תרומת 6א101 תועקשהה תרבח ירי לע
 םיהדהל רצק ןמז ךות .טועימ תוינמ תלעבכ קסעב תראשנ קאפמוקשכ
 תואוושה םע ירחסמ רוזא תפסות ללוכ ,יוניש הטסיו הטלא הרבע

 לש ליגרה הלב הלבה לכו תוינמ עדימ ,תויבמופ תוריכמ ,םיריחמ

 .טנרטניאה ילטרופ
 םילימה תשמח ךותמ .והשמ חצמ תהובג הטלא תרתונ תאז לכבו

 הרושק תחא ףא התיה אל דלומה גח ברעב לכמ רתוי הב ושפיחש
 .ןבוהטבו תבקמ ויה ןהמ םייתש .סקסל

 רחסמה ילכ לש חותיפה תא םדקל ירכ םג וב שמתשמו

 .ינורטקלאה
 דחוימב םלתשמ טקסב רחסממ ףסכ ןומה תושעל ידכ

 וא חאמ וא) "םיבוטה תרשע" תא םיגרדמה םירתא רצייל

 םירושיקה תומכ .תינימה היווחה לש םייוסמ םוחתב (ףלא

 ,םירקבמה רפסמ וא ןכותה תוכיא יפ לע ,חונה גורידהו

 רתאה תא אוצמל היופש היצפוא ןמרחה שלוגה ינפב םיגיצמ
 .רתויב ול םיאתמה

 םירתאה תיברמ םינופ תופיצר תוסנכה רצייל ידכ
 םויכ אוה יונמל עצוממה ןמזה .ךורא חווטל תוחוקלל םילודגה

 .ותכראהב םיעקשומ םיצמאמה ברימו ,םישדוח יצחו השולש
 ללגב היישעתה התכז ערה המשל
 תפוקת תא וכיראהש םירתא ילהנמ
 לגל ומרגו חוקלה רושיא אלל יונמה
 םירקבמה .יארשאה תורבח דגנ תועיבת
 תומכ רואל רתוי הברה םיריהז םויה
 תירטסגנגה תימרתהו וללה תועיבתה
 יוביילפל יונמ .םינטקה םירתאל האציש
 ךופהי אל ךלש יארשאה סיטרכש חיטבמ
 רתויל םרוגו ,םירתא ילהנמ ןיב הרוחסל
 .םירסוממה םירתאל תונפל םישלוג רתויו

 ,םירבג ןיידע םה ולאה תוחוקלה תיברמ
 בולישהש רבתסמ .הנתשמו ךלוה הז לבא
 ךומנ ריחמ ,הלק השיג לש ךרובמה
 םוחתל םישנ רתוי ךשומ ,תוימינונאו
 ינב יִךִי לע ירוטסיה ןפואב שקובמו טלשנה
 ירתא תושפחמה םישנה תיברמ .ינשה ןימה
 תונומתה לע רתוול תוטונ תשרב ונרופ
 אלש רבתסמ .אקווד תוחישה ירדחל תונפלו

 םישנל םיזחתמה םינוק'צח יריתע רעונ ינכ ינשב רבודמ רימת

 ימיטיגל ךפוה ןימה ירתא קוש .קנע הזח תולעב תוינידנולב

 ,םייביטקארטניא םיתוריש רתוי עיצמו רתוי ססובמו

 .םישנל תיתרוסמ היצקרטא
 יטחי ןפואב ןטקו ךלוה ןימה ירתא תיישעת לש קושה חתנ

 ינוהטקלאה רחסמה םוחתל רתוי תובר תורבח לש ןתסינכ םע

 ,הנשה ינורטקלאה רחסמה קושהמ 7%-כ תווהל יופצ אוהו

 ,הל ומדקש םינשב רתוי הברהו הרבעש הנשב 11% תמועל

 םישמתשמ ןוילימ 160 ךותמ .םיטועפ םימוכסב רבודמ אל לבא

 סיסב .תשרב ןימה ירתאב םויב ןוילימ 32 םירקבמ ,תשרב

 .ןיעל הארגה ריתעב הנכסב וניא הלאה םירתאה לש תוסנכהה

 םע םישנאה תיברמ ,יוביילפל רובכה לכ םע ,ןיידעו

 השיא םע םורופ וא טא'צב החיש ופידעי תרלקמהו רבכעה

 .םייחב ומכ .תיתימא
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 יג ור דרו

 םידמועש ימכ

 םירשפאמ ונא ,תימלועה תשרה ירוחאמ

 .ירמגל השדח ךרדב םירפס ינוילמ שוכרל םישנאל

 .(רחא רופיס רבכ הז ...אל וא םתוא םיארוק םג םה םא)

 ,םירוטילקת ,םירפס - רבכע תציחלבו ןיע ףרהכ ,רהמ לכה םיצור םלוכ םויה

 הנתשמו ךלוה ותוא ונרכיהש יפכ רחסמה .םכתעדב הלועה רבד לכ ...הסיט יסיטרכ

 םייונישה תא םיליבומ ונחנא .תחתפתמו הנתשמ היגולונכטה יכ .שממ וניניע דגנל

 םישיבכב תמרוז עדימה תדרטסוטואב העונתהמ 75%-ש ךכב םיאגתמו וללה םייגולונכטה

 ,08זו8* הלעפהה תכרעמ ךרד ,ונלש המצועה יבר םיתרשהמ לחה .5₪ח לש םייגולונכטה

 בושחימה תוביבס לכב םימושיי תלעפה תרשפאמה ,תילסרבינואה .)87/:8*' תייגולונכטב הלכו

 םיליבומ לטרופ ירתא רובע הרחבנש המרופטלפה איה 5טח לש המרופטלפה .תומייקה

 6-00 וחרסז66-ה ירתא תיצחממ הלעמל ירוחאמ תדמוע םג איהו 6אסוז6.6סחה תמגוד

 םיקסעהו תורבחה רפסמ .(..4תופקסח .ססחו לע םתעמש יאדוב) םלועב םילודגה

 תיקסיעהו תירחסמה םתוליעפ לש יגולונכטה עונמה תויהל 5טח-ב םירחובש

 המירע םכל שי ירה יכ ,םלוכ תא ןאכ ןייצנ אל) םוי ידמ לדגו ךלוה

 רתוי םירכומ טושפ םה ...אלפ אל .(אורקל םירפס לש

 .םילוכי םתא םג .ונתרזעב רתוי םיחיוורמו
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 טלובה ןמסה אוה ןסרדנא קראמ 6)

 הלמדקאה ?דלמ תשרה רבעמ לש

 םלוע לש תונמגמשה תועבצאל

 םללכסותמה םיאמדקאה .םיקסעה

 תשרה ,2 טנרטניא תא ךשמהב ומיקל

 קר םלוא ,חצמה תהובגו ת?ביטברטלאה

 רשפלאש אוה ןסרדנא ללבוהש יונישה

 .תלב לכב ץופנ ?לכל ךופהל תשרל

 םג תשרל הלוע הנש התואב 6)
 וליפ דלוילד לש שופיחה ןונגנמ

 םלטנרוטקוד ?נש ,גנא? ?ר'גו

 םיבשחמה .דרופנטס תטלסרבל?נואב

 ונובקא םש לע םייורק םהלש

 .לאווהמ ומוס ?קבאתמ ינש ,יקשינוקו

 ?אקלרמא לוטליבב הזל הז םיארוק םה

 ומש לעו ,"המהב" הלימה לש ץופנ

 ,םהלש שופיחה ןונגנמל םג םלארוק

 תא ורלבע? האבה הנשה תל?חתב !והא?

 שמשל ?דכ הנבנש ,שופיחה ןונגנמ

 םלרתאה לש תיטרפ תולנמ?ט תללרפס

 לש םיתרשל ,תשרב םה?לע םלפדעומה

 ןימזה בידאה ןסרדנא קראמ .פייקסטנ

 םירקוח ?נש דוע רלבעהו ,םתוא

 .ףסכה הערמל עד?ה תודשמ םלחלטבמ

 900 רבכ שי ןייל-ןוא הקלרמאל

 ףלא 15 .םימושר םישמתשמ ףלא

 םלעלפומ רבכ םילרחסמ םינוגרא

 םקומ םהב םיירלופופה דחא ,טברטבלאב

 :פילקסטנמ קראלק םי'ג םע ףותישב

 100 .טסוגואב רלוואל הלועש ,לובלללפ

 ומולב רתאל םלעיגמ םלרקבמ ףלא

 וא תונות>עב דחא םוסרפ אלל ןושארה

 .חטשב אל ךיידע םירנאבה .תשרב

 הנושארה ואדלווה תמלצמ 6)
 העונת יחוולד תשרל תרדשמ

 הלרפס הע?צמ לטאיסבו ,תמא ןמזב

 השיג יתורלש :שדח טלהל תחא
 .םנלחב טנרטניאל

 ,קיבטלמ ןיווק השוע דלומה גחב

 ץרופ אוה :תילרוג תועט ,רקאה 6))

 ומוטוסט לש ?טרפה ובשחמל

 חללצמ ןכמ רחאל םילשדוח .הרומ?מלש

 איבמו קלנטימ תא רתאל הרומלמלש

 לע תורזגנ רסאמ תונש שמח .ורצעמל

 ראוניב ררחתשהל דיתע אוהו ,קלנטלמ

 םלללוכ ולש רורחשה ?לאנת .0

 .םיבשחממ תטלחומ הקחרה

 לרחסמ זכרמכ תדקפתמ רבכ תשרה

 םיזעמ םיטעמ .רבדו ןיינע לכל

 לש תורומח תויעב ללגב תוינק ךורעל

 םיללחתמה סקסה ירתא לבא ,עדלמ תחטבא

 םימעפל םתוא םיענכשמ הנָיּפ לכב ץוצל

 ,ללפתהלו ?ארשא סיטרכ רפסמ ןיזהל

 .בנגיל אלש ,םלאטוח תליפת

 66 הה-הרהיקה הוה היהדההחהההקדקהה/ההיה--יהיה הלל 2

 200 ראוניב 5 ,יעיבר סוי ,ט"ייהז

 שר
 המל תוערה תכיפהל ומרח םיוונא ומה

 רתוי ומרחה םיוענא םעמ לבא ,איהמש

 איה םויה איהש המל טנרטניאה תא וכפהש םישנאה תמישר

 ושע ,םינושארה םירתאה תא ונבש םינוילימהמ דחא לכ .תיפוסניא

 םינושארה םיטא'צה תא ולהינ וא תוטושפ הריכמ תונכותב םייוסינ

 םיריכמ ונחנאש יפכ תשרה לש דחוימה יפואב קלח ול שי ,[86-ב

 .התוא
 םינשה 30-ב תשרה הרבעש רתויב יזכרמהו בושחה ךילהתה םלוא

 תימדקא תשרמ ,ריהמה םג םא ,יתגררהה רבעמה אוה תונורחאה

 הלא םה הזה רבעמה לע לכמ-רתוי ועיפשהש הלא :תירחסמ תשרל

 םירחאה ,תשרל תיתשת םויה דע שמשמה ימדקאה עריה תא ובציעש

 עויסב ךילהתה תא ורשפאש הלאו ,תיקסע תוחתפתהל ףונמ וב ושעש

 .לוהינו ץועיי ,ןומימב
 היהי אוהש חיטבה ןסרדנא קראמ .בווה תא איצמה יל סרנרב םיט

 םירזוע והאימ גנאיו וליפ ,היתובקעב ונלוכלו ,הבוהאה ומאל שיגנ

 םיתרשה תא קפסמ ןאסמ ילינקמ טוקס ,ןגלבב אצמתהל םויה דע ונל

 הלעפהה תוכרעמ תא סדלוורוט סונילו סטייג ליב ,םימוצעה

 םישדח םישמתשמ רתוי איבה סייק ביטס ,תשרב רתויב תוירלופופה

 ונאש יפכ טנרטניאה םויק תא רשפיאש שיאה אוה יל סרנרב םיט

 תא וחתיפש םישנאל תשרה התשע דובכ ןומה .םויה התוא םיריכמ

 .יל לש וחתפ ףסל עיגה דובכ דואמ טעמ לבא ,והאי תא ונב וא קיאזומ

 .ףסכ הזמ תוחפ דוע
 ושגפש םיאנותיע .ארונו םויא ןחכש אוהש ומצע לע דיעמ יל סרנרב

 תא רוכזל לגוסמ אל שיאהש םידיעמ ותוא

 .ןויארה לש רצקה וכשמל וליפא ןייארמה םש

 חתפל 807ה תונש ףוסב ליחתה אוה ,ךכל יא

 רפס לש םיימינפ םירושיק תכרעמ ומצעל

 .ינורטקלא ראודו םיריכזת ;תובותכ

 ויה רבכ םירושיק תוססובמ תוכרעמ

 תרש לע דימת תוססוכמ ויה ןה לבא ,תומייק

 סרנרב .םירושיקה לכ ןוכרע לע רמשש ריחי

 הברה ךכ לכ זיגרמש ,ןויערה לע הלע יל

 טילחה אוה .תוירושיקה רוזיב לש ,םישלוג

 רשפאש ךכל ריבס ריחמ איה ודבעי אל םירושיק םעפ ירמש הדבועהש

 םידקומ ינויליממ ותוא להנלו הלבגה אלל תכרעמה תא לידגהל היהי

 .תירדה תולת ילב תינמז וב
 לבא ,םיטעמ אל םידגנתמ וילע המיקה וזה תימדקא אלה השיגה

 זה ךרועו ןפרפרה תאו ןושארה בווה תרש תא יל סרנרב בתכ 1991-ב

 תונורקע םתוא לע לבא ,יביטימירפ היה קסעה לכ .ןושארה 1171.

 .חילצה הז .ונימי לש םינפדפדה םידבוע קוידב

 לש ןשה לרגמב ןופס יל סרנרב תא הריתוה תשרה תורחסמתה

 ודיקפת לע וקלחב חמשו הטורמ תישופיחב ןיידע גהונ ,הימרקאה

 ותפ תה אלש םירדובה םירקוחהמ דחא אוה .טנרטניאה םלוע תאירבב

 םישרח םיחותיפ לע רוקשל ךישממ אוהו ,תוירחסמה תורבחה ייותיפל

 תשרהש סינוויכה לע תויהת טעמ ול שי .ותמקהב עייס ךכ לכש םלועל

 עדימה ירגאמ תרבח תא להנמ ןוסילא יראל ,רחא םדא לכמ תשרל

 ף'ג ,שממתמו ךלוהש שדח ןוזח חותיפב םג דורט לבא םלועב הלודגה

 םישדח םייקסע םילדומ םלועל ואיבה םירחאו ראידימוא רייפ ,סוזב

 תיווח תמצעהל תשרה לש הדוחייב לכשומה שומישה תא םירשפאמה

 ישנא םה םירחאו ןמטיוו גמ ,ידרו יסוי ,ןאס ישויסמ ,רחסמהו הינקה

 רקימ ירמ ,קסעל ןוזח םיכפוהש הלא ,םיפא"טרטסה ירוחאמש םיקסעה

 טושפ אלה קושה תא םיעיקשמל הריבסמו ןבתהמ ץומה תא הדירפמ

 רתויש המכב עוגפל הסנמ 'תימס דיויידו הזה יביטיאוטניא אלו

 .תינמז וב ונתיאמ
 תויהל םיצור ויה םהש תשרח יבגל םולחו ןוזח שי םישלוגה בורל

 ישנא ויה םקלח .םהלש ןוזחה תא םישממ הלאה םישנאה .הנממ קלח

 שממל ולכי וב רודב דלוויהל וכז םקלה ,תשרה ימי םרטב דוע םיקסע

 היניב שי .הירוטסיהב רחא ןמז לכבמ רתוי בוט םהלש לאיצנטופה תא

 םימעפלו תיקסע תובירי ,סעכ ,תורכח ,הלועפ ףותיש לש םירשק

 ונחנאש טנרטניאה תא איבמש אוה הזה דחוימה בולישה קר לבא ,האנש

 .םויה םיריכמ

ומישה גוס תא תוארל רשואמ אוה רימתאלו ,םהילא התנפ
 םישועש ש

 רתויל וכוש םישנאה דחא אוהש ןעוט אוה לבא ,ולש האצמהב םישנא

 .קרצב .םייחב םהלש םייעוצקמה םיגשיההמ תחנ

 11 הב - ןשרדנא קרא

 ליחתהשכ ןגישימ לש הטיסרבינואב ריעצ רקוח היה ןסרדנא קראמ

 יליבוממ היה אוה .תשרה לש ןושארה ןפרפדה ,קיאזומ לש חותיפה

 .ונוצר תא עיבשה אל חותיפה בצק לבא ,וב ןימאהו טקייורפה

 עיצהו ,סקיפרג ןוקיליס לש לודגה סובה ,קראלק םי'גל הנפ ןסרדנא

הנק קראלק .ץוחב ףסכ תצק ונממ תושעלו ולש חותיפה תא תחקל ול
 

 בוהאו יטמזירכ סוב היה אוה .ומלוע תא הנק ןסרדנאו ,ןויערה תא

 הימרקאהמ והשמ .ינעוצקמו ריהמ חותיפ לולסמב הרבחה תא ליבוהו

 .תמאב הבוט הרובע תושעל הצר ןסרדנא .וב קבד

 ליבוה ןסרדנאש דיגאתל פייקסטנ הכפהש רע ופלח םינש טעמ

 ראשנו הקפנהב ףסכ ןומה השע אוה .םייעוצקמ םילהנמ םע ףותישב

 רחאכ רוביצה ןיעב ספתנ אוהשכ ,ךרדה לכ ךרואל הרבחה םע

 הרבחכ פייקסטנ ימי יהלשב .טנרטניאה לש םילודגה םיאורוגה

 הלש ימשרה רבורה תויהל הריבה תורבחמ תחא ול העיצה תיאמצע

 .שממ יתוברת רוביג ,ףוחל ףוחמ ימוסרפ ןייפמקב

 להנמל םש ךפהו םיקהש הרבחה םע דחי .\01.-ל ףרטצה ןסרדנא

 תובושח יכה תורבחה תחאב ה'זיטסרפ אלמ דיקפת ,ישאר תויגולונכט

 רובכהו ףסכה ,ריקפתה תורמל .ןלוכמ הבושחה ילוא ,תשרה ןדיע לש

 ןמז רחאל דיקפתהמ שרפ אוה .טעמ רברבתמ אוה הנורחאלש הארנ

 .םיאנותיעל ורוג תויהל ול סאמנ תצק .ודיתע יבגל תויהת עיבהו רצק

 תלוכיה תא ןיידע שיאל שיש םירפסמ פייקסטנב ותיא ודבעש םירבח

> 



 תובוט םיידיב התאש תערד

 םינותנ תרושכתב ורחב רארשיב תושיגרה תוכרעמה

 הרורוטומ רש הכימתה םע סמטסיס וקהסיס:המכה

 עדימ תוכרעמ רארשי

 בייח עצומה ןורתפה .י'ךרעביי לע רשפתהל לוכי אל התא ,םינותנ תרושקתב

 ילעב םיפוגה בורש הביסה וו .תולקת ספא םע לועפל בייחו ךל םיאתהל

 טמטטיט וקטיט ירצומ לע ךומסל םיפידעמ לארשיב תויטירקה תוכרעמה

 תא תקפסמ וקסיס .עדימ תוכרעמ לארשי הלורוטומ לש יוביגה םע

 םתרזעב תמשיימ הלורוטומו ,רתויב םיינשדחה םירצומה תאו היגולונכטה

 .ךלש קסעה יכרצל קוידב םימיאתמה םימכחה תונורתפה תא

 ךרעמ תרזעב םימלשומ תונורתפ ךל העיצמ ,עדימ תוכרעמ לארשי הלורוטומ

 ,ןכל .ךלש םיכרצל קוידב סאתומה ריהמ הנעמ ךל חיטבמה ,יאמצע הכימת

 .סלשומה בולישהמ תוחפ לע רשפתת לא ,םיבשחמ תרושקת לע רבודמשכ

 .עדימ תוכרעמ לארשי הלורוטומ לש הכימתה םע - טמטסטיס וקטיט
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 השרה - ,"הח טורי הר הק ו

 קטל היקס שש? 7 ל

 תונרק תועלקשמ ןושארה ןועברב 6)

 ?קסעב רלוד ןוללימ 47 ןוכיס ןוה

 הנשב רלוד ןויללמ 42 תמועל ,טנרטניא

 .הלוכ תמדוקה

 ,68ג תא דסלימ רא?ד?מוא ךליפ

 לש ןלטולחל שדח ?קסע לדומ 6)

 רשפאמו ,תולבמופ תורלכמ רתא

 ךיב ןווגמו ישפוח רחס הנושארל

 .םישלוגה

 תא םימינפמ אל דוע גנוק גנוהב

 הרטשמהו ,טנרטנלאה תועמשמ 6)

 דבלמ טנרטבלאה ?קפס לכ תא תקתבנמ

 תרשע .ררוס רקאה ?רחא דוצמב דחא

 םללכסותמו םלמעוז םישמתשמ םיפלא

 אלל ,םדיב םרובלח ?צחו םלראשב

 .תשרל הש:ג

 הכלשממ ,םללתנלב ,הלגולונכטה

 הווא'ג ,הווא'ג .המלדק רוהדל

 לארטרלו טרדנטס) '/8א11-1 טפירקס

 ללרו ,רואל םלאצו? (?טללאלר

 רלדוא הנושאְרל תרדשמ
 ?נונגנמ םג .תמא ןמזב
 בזו ?פסובמ םלפסונ שופיח
 ?לכל םלכפוהו הנשה םימק

 .תשרה ?שמתשמ לש ?סלסב

 תולודגה תולטרפה תותשרה ?לונמ ל

 -ןוא הקץרמא ,ברסויפמוק :הקלרמאב .

 ?גהנמ 50% .יבי'גו י'גידורפ ,ןללל =

 םירבוחמ רבכ םלידוושה תולנומה

 .תשרל

 םג םיפרטצמ םיקיתווה םישלוגל 6)) -

 לכ 2004-בש ,תורמוא תוכרעהה 6)) .

 תרבוחמ הלהת םלועה תייסולכוא :

 רפסמ תוכרעה םילתנ?ב .טנרטנלאל

 30-20 לע תודמוע תשרל םילרבחתמה

 ,םלועה יבחרב םדא ינב ןוילימ

 אוה עצוממה םליגו ,םיקוור םתיצחמ

 ?בחרב טנרטנלא ?קפס 1,400 .5

 גוז ינב שפחל םהל םירשפאמ םלועה

 .תשרב ןמדזמ סקסו

 50 התעמ הלוע ןלל?מוד םושיר 6)

 ?רתא םושיר דבלמ ,הנשל רלוד

 .םילתלשממ םלרתאו ךונלח תודסומ

 םשרנ תוקד שמח לכב ,תאז לכבו

 .שדח ןיימוד

 הנשה תשרל הלוע ןאק?תוה םג

 ?חנומב דחולמב םלשרמ רתאב 69))

 לע םש ועמש הארנכ .םהה םימלה

 .תשרב הלדגו תכלוהה םיאטחה תומכ

 םלמלתשמ םלכפוה הלאה םלאטחה

 לש תונושארה תוקפנהה - דחולמב

 .ךרדל תואצו? טנרטנלאה תורבח

 רתכומ ןושארה טנרטנלאה תותיצ

 םירחוס דוכלל עללסמו החלצהב 6))

 ךופלט ?רישכמ לופכשל דויצב
 אוה טיוו דר'צלרו ,םיירלולס

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר םוי ,םש"ייה

 .עיתפי דוע אוה יכו ולש הריירקה תליחתב ותוא הנייפאש שדחל

 .ורבע תליהת לע רקיעב יח אוה ,והשמו םישולש ליגב ,םייתניב

 ןוזמא דסיימ - סוזב ף'ג
 ופשפש הנשה שיא ראות תא סוזב ף'גל קינעהל רחב םייטהשכ

 הידמהש ידמל רידנ .המהדתב םהיניע תא תשרה יקיתוומ םיבר

 םסאה ךותמ ץומה תא תקייודמ ךכ לכ הרוצב רורבל החילצמ הקיתווה

 ןוכנה ןמזה .ןוכנה שיאה לע עבצאה תא םישלו - תשרה לש לודגה

 .רפוס ימ לבא ,ךרעב םייתנש ינפל היה

 השרחה הידמה תא חלפל וחילצהש תשרב םידדובהמ דחא אוה סוזב

 ,םלוכ "נפל ,הבושח יכה הדוקנה לע עבצאה תא םישל ,ררמצמ קוידב

 ,דבעידב ,ילאיווירט טעמכ הארנ הז .יביטקרטא יקסע לדומ אורבלו

 תוטעמ ויה תשרה תויונח ,ןוזמא תא םירה סוזבשכ לבא ,תשרב רוכמל

 ורחכו תורקוממ אל טוטרפו הריכמ תויגטרטסאב ושמתשה ,תועורגו

 .איהה תעל םיגוכנ אלה םירצומב

 התיה איה לבא ,תשרב הנושארה םירפסה תונח התיה אל ןוזמא

 ףאש םויה םג זאכ .םירפס הברה יכה הל ויהו הליעי יכה ,הדמחנ יכה

 ,בוט היה תורישה .ריחמ לכב וינוק לש םנוצר תא קפסל סוזב

 .אלפנ יאצמהו ןמזב רתוי וא תוחפ םיחולשמה

 ןיירעש ,טוזב .םויה תשרב רחטמה בורל סיסבה אוה ןוזמא לש לדומה

 ימל םג רכומ ןוזמא םשהו ,ררראילימ אוה ,תחא הרוגא סינכה אל

 תלכלכ תא שגופש ימל המדנ םימעפל .םדועמ תשרב ורקיב אלש

 איה ןוזמא לבא ,ףסכ םש תושעל ארונ לקש הנושארה םעפב תשרה

 ,תשרב ףסכ םישועש םירלייטיר ןומה דוע שי .ידמל תידוחיי המגוד

 אוה םש ,גותימהו בוצימה תיזחב סוזב תא חצינ אל רוע דחא ףא לבא

 :.הסרובב םג ,ונחכש טעמכו .ךלמה ןיידע

 השר ---- 908 'דק'ילמ - ןמשיוו גנו ראירילוא ךייצ

 וליכשהש םיאלפומה טעמה יתממ רחא דוע אוה ראידימוא רייפ

 דומעב .תשרה הקפיסש המרופטלפל םישדח םייקסע םילדומ איצמהל

 ראידימוא לש תידוחייה ותמורת הבותכ 604 לש םיריכבה לע עדימה

 ."בוט שממ ןויער ול היה" :תררחסמה החלצהל

 םויב ,םילודגה תונויערה הברה ומכ ,דלונ ראירימוא לש ןויערה

 ,ראידימוא לש ותשא .(םילודג תונויערל תנייוצמ הנש) 1995-בימתס

 ול הרמא ,(זפ תוירכוסל םיינועבצ םילכימ) סרסנפסיד זפ תינפסא

 תא תונקלו רוכמל הלכי וב תשרב םוקמ היה וליא רמחנ היהש

 תכרעמה .הזכ םוקמ הל הנב ראידימוא .הלש זפמ םירקיה םירסנפסירה

 .הלודג תובהלתה הררוע לבא תיביטימירפ התיה הנושארה

 תררל יתמ םיעדויש הלא ,םימכחה םימזיהמ דחא אוה ראידימוא

 םע ףתושמ לוהינ לש הפוקת ירחא .יעוצקמ להנמ איבהלו המבהמ

 .98גצ תא להנל ןמטיוו גמ תא איבה ,רתאה תא םיקהל ול רזעש רבח

 תורבחב תינעוצקמ תלהנמ התיה ,ומצע תוכזב רידנ ןז ,ןמטיוו

 תשרה תא לעתלו טנרטניאה תא ןיבהל הליכשהש תויתרוסמ

 .הדבע ןהב תורבחה לש םיירחסמה ןהיכרצל תוריהמב

 .תשרב םיבוהאהו םירכומה םירתאה דחאל 684 תא וכפה םה דחיב

 םימשוימ ונממ םיקלחו םירחא םירתא תואמב לפכוש 683 לש לדומה

 .הנתשמ החלצהב םילטרופה תיברמ לש תויבמופה תוריכמה ירוזאב

 ןפואב רתאה לש קנעה תוחוקלה סיסבב סוגנל חילצה אל דחא ףא

 לע רבגתהל 683 חילצה ןמטיוו ראידימוא תגהנה תחתו ,יתועמשמ

 םיתווצה דחאב רבודמ .רתויב םישק םילשכו םיתרש תוליפנ תרדס

 רוביצה יסחיו קסעה תא להנמש ,תשרב רתויב םיפשפושמהו םינמוימה

 .דבוע הז .הבהא ןומהבו הרתי תונרפקב ולש

 רוחב לש םש שי סדלאוורוט סונילל

 ראודה תבותכ תא .קרצבש הארנכו ,בוט

 לש ןהיתונומת תא גיצמ ולש רתאה

 יפלכ וליפא יתודידי אוהו תונטקה ויתונב

 .תניועה תרושקתה
 הקושת ךותמ סקוניל תא בתכ סוניל

 לע דוסייה יכמסמב בתוכ אוה .תיתימא

 ,"םייתימא םירבגל הלעפה תכרעמ"

 וצרמ לכ תא עיקשה בר ןמז ךשמבו

ובזכאמה תואצותה ולגתהשכ .תיפסכ הרומת אלל תכרעמה חותיפב
 ת

 דודגב סדלוורוט קחד ,א1 לומ םיעוציבה ינחובב סקוניל לש

 .,תשרב אוצמל ןתינ ולש ינורטקלאה

 חיכוהו רופיש ןועטה תא ןקתל תכרעמה לש ימואלניבה םיתנכתמה

 סונילל החפינ אל חתיפש תכרעמה תובישח לבא ,ותלודג תא בוש

 ,שיאהש רפסמ ותמיתח תא סונילמ שקיבש ילארשי תנכתמו ,וגאה תא

 .ןטק דלי ומכ קימסה ,םיבשחמה םלועב םיבושחהו םירכומה דחא

 םימעפ טפוסורקימ תא סוניל ףקת סקונילה איבנכ ודמעמ ףקותב

 תונכות לע תרוקיבב רקמתהל ותלוכיו ,ולש ןרועמה ןונגסה .תובר

 טפוסורקימ דסיימ לש ותוישיא לע תרוקיבב אלו הלעפה תוכרעמו

 ירשפא ןיינע איה תיקסע תוברת יכ םיחיכומ ,היריכבמ דחא לכ וא

 .טלחהב
 תוחצ לע םירמוש םניא היצירעמו ולש הלעפהה תכרעמ

 אוה רזומה ףועה השעש רתויב םימיסקמה םירבדה דחאו ,וזה ןושלה

 .רתוי םיבוט םישנא תויהלו וילא ףרטצהל םיתנכתמה תליהקל ףיטהל

 .תושעל הרומא םכלש הנכותה המו ,האצרהב רמא ,םישוע םתא המ ועד

 םלועה תא תושעל םילוכי םתא .םכלש הנטקה הניפב וזכרתת לא

 .רתוי בוט םוקמ
 .תערה תא חיסהל וניל לש םייתפשה קתמל חינהל יארכ אל לבא

 םלוע שוביכל ועסמ תא לחהשכ דנלניפב טנדוטס ךא היהש ,סוניל

 ץתנל - הלודג המישמ הארנה לככ ומצע לע חקל ,הלעפהה תוכרעמ

 .בושחמה תיישעת לש םילודגה םילופונומה לכ תא

 טילחה ירחסמה סקונילה תוינרצי לכמ הדובע תועצה לביקש רחאל

 אל ,סקונילה יבא ,יזכרמה ודמעמב .ןלוכל ברסל הזה רוהטה שיאה

 ךלה אוה הז םוקמב .קושב םירחתמה דחאל תורשכ תמתוח תתל הצר

 ריהמ ₪186 רבעמ תיינב הקוסיעש הרבח ,אטמסנארט לצא דובעל

 לע ערימה תא הנושארל אטמסנארט םסרפת ראוני ףוסב .שידחו

 .קושל ותוא ררחשת ףא ילואו ,הלש שדחה רצומה

 ומייקתי םא .לודג והשמ חיטבהו ןירותסמה תא חפיט סוניל

 יתש ומרתש לבתב םידדובה םישנאה דחא היהי אוה ,תוחטבהה

 .בושחמה םלועל ךכ לכ תועירכמ תומורת

 םיבושחה םיאיצממה לכ ןיב
 ירענ םג םיאצמנ תשרב םילודגהו
 בושחה שיאה לבא ,סיליברימ לש בהזה

 סנכנש ימ אקוור אוה םהמ תוחפ אל

 לש אבא" לש ינושארה ריקפתב קסעל

 תא איבהש שיאה היה ידרו יסוי ."קירא

 ונב לש םחתפל תילכלכה החלצהה

 .וזה החלצהל תיוולנה הליהתל הכוזש שיאה םג אוהו ,ויערמ רבחו

 יקסעה םלועב ,הצרעהב סיליברימ ירענ לע ורביר ץראבש דועב

 תורשעב סיליברימ לש לודגה אבאל ביבסמ תויודדוגתה וכרע

 הריהנה תא םעפ הארש והשימ .אמצב וירבדל ובישקהו תוכורעת

 רמגה ומכ ."טנרטניאה לש הדוי" הביחב ותוא הניכ ידרו לש וחתפל

 | תלוכי .לקרוא לש רמעמל הכוז ידרו ,םיבכוכה תמחלממ םכחהו ןטקה

 תא םישבוכ שיאה לש םיגלפומה היצנגיליטניאהו רומוהה ,חותינה

 ןה ,תויקסע תויורעוותהב םלועבו ץראב שקובמ הצרמ אוהו ,ויעמוש

 .הל הצוחמ ןהו טנרטניאה תיישעתב

 .סיליברימ םע "דלונ" אל יררווש םיעדוי םניא םילעפתמהמ םיבר

 היה אוהו ,תובר םינש תכשמנ ןנוחמ םיקסע שיאכ ולש הריירקה

 עורפה ורעש חמיצ םרטב הברה םייתלשממו םיירחסמ םיקסעב ברועמ

 : .רשכומה ןבה לש
 הנורחאל קישה אוה .סיליברימ לש הנפרה ירז לע ערתשמ וניא ידרו

 ויליבומ ןיבש) תשרב תוינקל יתאוושה םיריחמ תוריש ,ז(05ו6 תא

 עיקשמכ םיפסונ םיטקייורפ טעמ אל רועב ברועמו ,(ולש רחא ןב

 לארשי תדיעווב וילע רביד ,ןיילנוא הקירמא אישנ ,סייק ביטס .ץעויו

 גיצנכ וילא סחייתהו ,הכרעהבו רובכב הנורחאל הכרענש םיקסעל

 .תוימוקמ תועקשה יניינעל ןיילנוא הקירמא לש ילארשיה

 תיבמ ואציי תובורקה םייתנשב יכ ,רמוא תובר ידרו םע רבועש םדא

 ןייוצמ ןיינע .תוחפל תוינכפהמ תורבח שולש וא םייתש רוע ושרדמ

 .טנרטניאה תיישעתל םגו םינושה היפנעו ידרו תחפשמל םג חיטבמו

 0 רט" - ירינקמ טוט

 ילינקמ טוקס לע הינש הבתכ לכ טעמכ .דגנתמ ילינקמ טוקס

 הנמש שיאה .טפוסורקימב ותמחלמב רחא וא הזכ ןפואב תזכרתמ

 םינש רפסמ הזמ להנמ םלועב תולודגה םיבשחמה תורבחמ תחא תא

 מ ילינקמל שי וב םוחת לכב .קושה תליבומ דגנכ שקיע ףסאמ ברק
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 םילימ המכ םג ול שי ,להנמ אוה התוא ,סמטסיסורקימ ןאס לע רמול
 .טפוסורקימ לע דיגהל

 תכרעמ ,הווא'גה תיזחב רקיעב תזכרתמ ילינקמ לש המחלמה
 תואצותה תא איבהל םויה רע החילצה אלש ןאס תיבמ חותיפה
 התובכרומ .בשחמ לכ לע הרוצ התואב לעפיש דיחא בוו - החיטבהש
 הווא'גל ורשפא אל ךריאמ טפוסורקימ לש החוכו רחמ הווא'ג לש
 .אירמהל

 הכימת עסמב אצי אוה הנורחאל .הרקי דוע הזש ןימאמ ילינקמ לבא
 קסעה הז סקינוי .סקינויב התדלוהש ,סקוניל הלעפהה תכרעמל רידא
 לעמ טעמ איה הקזח קראפס ןאס תנחתש ןיבמ אוה לבא ,ילינקמ לש
 האיבמ איהו ,םניח תקלוחמ סקוניל .עצוממה תיבה קשמל ביצקתה
 ירצומ לש םינכרצ םתוא תכפוהו סקינויה חתפל םישמתשמה תא
 .קיפסמ הז ילינקמל .ןאס תקפסמש הנכותה

 ידוסו רגוסמו רוגס אוהש ,תונולח לש רוקה דגנ ןווכמ ועסממ קלח
 טפוסורקימש דע המלש היהת אל תורחתהש ןעוט ילינקמ .טלחהב
 יברק ךותל קימהעל םיתנכתמל רשפאתו דוק רתוי תצק חתפת
 .רתוי בוטו לכשומ שומיש הב תושעלו תונולח תכרעמ

 ילבמ יכ ותרהצה איה ילינקמ לש ותמחלמב תימינפה הריתסה
 .הלפאה ךות לא אליממ עקשת תונולח וללה םייונישה תא תושעל
 עקרל ,וםאו השעמ ,הממרב עוקשל הל ריתי אל עודמ ,רבדה ךכ םא
 ?בושחמה תיישעת

 ליבש ,םימתבו תמאב ,הארנכ ןימאמ ילינקמ .הטושפ הבושתה .וא
 ,ומצע לש תוימינפה תוריתסה תא וליפא חצני ,והומכש ןטש ,סטייג
 ותוא קיזחמ הזה ששחה .םירצמ אלל הטילש קושב טולשל ךישמיו
 בשחמ לע קבאמב ןוסילא יראלל רבח אוה .ןמז ןומה רבכ תודקירב לע
 בצייתמ אוהו ,קוחרמו הנכותב שומישה תסיפת תא ותיא םרקמו תשרה
 .ףקותה רצב יטפוסורקימ-יטנא קבאמ לכב ףיצר ןפואב

 דמעמל עיגהש דעו 1982-ב התמקה זאמ ןאסל חקל םינש שמח

 אל ורביד ,קוט ,ןוארב הניט לש ןורחאה ןיזגמה רואל אצישכ
 ריכזמש והשמ :תידגאה תכרועה הרחכש בוציעה לע טעמ
 ירכ דע השק ,ךומנ ,יטסילופופ ,םיינמרג םיניזגמ רקיעב
 האיצמה איהש ןעט אל ,המצע ןוארב ללוכ ,דחא ףא .תומילא
 ורמגשכ .ךכל הנממ הפיצ אל םג דחא ףא .הזה םוחתב שדח והשמ
 היה אוהו ןכותל ורבע תוערומה ידומע תורשעו הפיטעה םע
 .ןוידה זכרמ

 ,לגלגה תא איצמהל ךרוצ היה אקווד טנרטניאה ימי תישארב
 םיתיעל ויה םישמתשמב םירתאה ינוב וכרעש םייוסינהו
 וחכשת לאו ,רוחש לע םותכב םלש רתא אורקל וסנ .םיירזכא
 םילדגב םיטנופה .אבה עובשל טסירטמוטפואה לצא רות עובקל
 לוחכ עוביר םע תונומת ,הליחב דע םיכורא םירומע ,םיריבס אל
 ,ריהמ רוביחל ףירח עוגעג ידכ דע םידבכ םירתא ינימו ןביבסמ
 .תיבה דע ,11 תוחפל

 תא קיזחמ רחוימ הארמש דואמ רהמ הליג ירחסמה םלועה
 ,תוחפל תוקר המכל ותוא בכעמו רתאב רקבמה לש וניע
 לע הטעמ אל העפשה םתסה ןמ ןהל שי תונושאר תויומשרתהו
 בוציעה םאש וליג ןכ ירחא םיעגר המכ .םדאה לש לכגומה וחומ
 - ידמ םילודג וא םינטק םיטנופהו רורב אל טווינה ,ךבוסמ
 .תוריהמב וחרביו ושאייתי םירקבמה

 הארמל ,תואחסונ המכ םצעב ,החסונה תא זא אצמ והשימ
 תוחוקל תוחפ הברה אצמ רבכ הנכשה לש ןבה ,רתאל יביטקפא
 תא ולביק טאל טאלו ,דומעל רלוד 99-ב הנוב אוהש םירתאל

 קנקב לכתסת לא
 אורקל םיכירצ ונייה דוע תרחא ,תרגבתמ תוערהשע לזמ

 רורב רבכ ,בוציע .םיימע ומוש ,םוחכ עקר םע םירתא

 ןכותהמ תוחפ הברה לבא - בוועח ,םלכוכל

 לש תויחוורל העיגה הרבחהו הנש דוע .םיתרשה םוחתב הליבומה
 רמשל יארכ ילינקמל .םיחפוקמ לש הרוכח שממ אל .רלוד דראילימ
 אוהו ,החונזה הווא'ג ליבשב רקיעב םויה ולש קבאתמה רמעמ תא
 ןוחצנ ,הבר הדימב ,היהי ולש ןוחצנ .ויתוחוכ לכ תא םש עיקשמ
 תוכרעמ תורמל ,םדקמ אוהש הדמעה ןכש ,טנרטניאה ישמתשמ
 תגציימ ,הטושפ אלה חותיפה תפשו לועפתל תוכבוסמה הלעפהה
 .טלחהב יואר ןוזח .בשחמ לכ לע ההז טנרטניא

 לקרוא רש"י - ןוטילא 'ראל

 לעב שיא אוה ,לקרוא ל"כנמ ,ןוסילא יראל
 ץוחמש אוה ולש לודגה לוכסתה .ןוזח
 ליב אוה הזה רמעמל הכוזש דיחיה ,היישעתל
 בזכאמ םינומהה לש םיהולא ותוא .סטייג
 ,בושחמה תיישעת תא עובק ןפואב
 איה חטשב רתויב הקזחה הביטנרטלאהו
 תושקעב ןוסילא םדקמ 1996 זאמ .ןוסילא
 אספוקה ,ולש תשרה בשחמ תא הדמתהו
 ונתוא רבחתו טנרטניאל רבחתתש השפטה
 םיצבקה דעו תונכותמ - תשרה לש ןיבוטל

 םייאמצעו םייטמוטוא גורדשו ןוכרע הל שיש תכרעמ .ונלש םייטרפה
 -ה תונש עצמאב םש יא וילע רבודש ריחמה .דואמ הלוז ,בושח יכהו
 .רלוד 500 היה 0

 ןושארה .ןוסילא לש ןוזחה שומימל ךררב זאמ םידמוע םירבר המכ
 רבכ אוה רלוד 500-ב בשחמ ,םיבשחמה יריחמב הריהמה הליפנה אוה
 תא ותרשיש תונכותב לודגה רוסחמה אוה ינשה .לודג קילג הזכ אל
 לבא ,טעמ אל שי אקווד םיצבקל םניח ןוסחא תומוקמ .תשרה בשחמ

 ו ו

 םייתניבש ?דליהו .םינעוצקמל ןיינע איה םירתא תיינבש ןיינעה
 .ולש הרבחלו ומצעל רתא הנבי

 תושעל רשפאש םישנאל היה המדנ ךרדה עצמאב והשפיא
 אלכ הלגתנ ,רעצה הברמל ,הזה ןיינעה .םירתא תיינבמ ןוה
 -טרטס אל איה םירתא תיינב לבא ,הזמ סנרפתהל רשפא .קייודמ
 םיחיוורמ ןיידע םיבצעמהו ,ק"רסאנב םינוילימב הקפנהל פא
 .םוסרפבו תונותיעב רבכ ולגרתהש ומכ ,תובילעמ תורוכשמ

 לבא ,התמקה זאמ רואמ הנתשה תשרב םירתאה הארמ
 םלוע לש וזל דואמ הבורק םויהר םירתאה ינוב בור לש הנקסמה
 אירק ,חונ והשמ ונת ,קולה תא שרחמ ואיצמת לא :םיניזגמה
 היהיש זא םינכת איה הדובעה םא .הדובעה תא השעיש ליעיו
 סופרה םלועש ירקמ אל הז .ןבל בושו ןבל ,ןבל) האירקל חונ עקר
 קפסל יאדכ ?והשמ רוכמל םיצור ,(רוחש לע ןבל בתוכ אל
 ןבטימב וארייש זא תונומת שי םא ,טושפו יביטיאוטניא ךילהת
 זכרמל ותוא ךופהל הביס םוש ןיא ,אוה ןכ ומשכ עקרה .עקרה לע
 .ןוידה

 שמתשמה ריכמ ,תשרב השילג לש תועובש המכ ירחא ,םויה
 םיסימעמ אל םייעוצקמה םירתאה .תובוטה תומכסה בור תא
 םירוזאל הסינכ ינפל םיריהזמו ,ותלוכיל רבעמ ולש בשחמה לע
 תלתה ףגאמ אוה םוחתב יתימא יונישל דיחיה יוכיסה .םידבכ
 דיתע אוהו ,ולש תוליעיה תורוקנ תא רידגהל םייס םרטש רמימ
 תשבושמ ךרדמ ךופהת טנרטניאהש רחאל קר תולגתהל
 .םינומשה תונשב ונל וחיטבהש הדרטסוטואל
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 וש יה מ ינסה דש יול כלה לדעה ולרשום ב

| 

 .תובוטה םינש
 תוימל הדחה דיוההרודקקה לחההת קהה לההההוחה ה "הזרחהלאה היתה

 תשומחתכ זרכומה ןושארה ?אקירמאה
 ,קשנ אוצלי לע הרקבה יקוח יפ לע
 תליגכות ועורז לע עקעקש רחאל
 תלשממ תולעבבש םיצבק לש הנפצה
 .תלרבה תוצרא

 ךסומב סוזב ף'ג םיקמ ילויב 6)
 תונח ,ןוזאמא תא לטאיסב ןטק

 .תשרה תבלפב ולש הנטקה םלרפסה
 קזבה תוריהמב ןזואל הפמ רבוע םשה
 .לדללמ עלהל א?ה ןוזאמאו

 שופלחה ןונגנמ םקומ רבמצדב 6)
 הטלא ,ןושארה טסקטה ססובמ

 הטסלו הטלא ללבות 1997-ב .הטסיו
 .הזה קושה תא

 14.95 ,ףסכ הלוע ןיידע ןכות 6)
 .לשמל ,58 10098 תרומת רלוד

 סופתל תוללחתמ טנרטנליאב תועדומ
 822-ל עלגמ ₪8?א-ב העדומ רלחמו
 .רלוד

 קטלקוו הגיצמ הנשה ףוסב 6)
 ,ךופ טנרטבלאה תא תללארשלה

 תרשפאמ תמאבש הנושארה הנכותה
 הח?ש םלרחא םישמתשמ םע חחושל
 לבא ,המולא תוכיאה .תמא ןמזב תילוק
 .תוריהמב ספות קסעה

 תורבח תולגמ 1996:ב 6)
 טנרטנלאה תא הלצקינומוקלטה

 תא רוסאל לשממהמ תושקבמו ןופ

 הברמל .קוחב היגולונכטב שומישה
 ובוחב ןפוצ ד?תעה .תולשכב ןה ,לזמה
 קטלקוו ןיב הלועפ ?פותלש

 ,היצקלנומוקלטה תורבחל ה?תורחתמו
 דלתעב ור?כהו ןידה תא ולביקש
 אל םה .תשרה ךרד תוחלשב ןומטה

 ,שממ אל ונחנא םג םו?הו ,הזמ םינהנ
 ספה תכפהמ ?רחא ,בורקב בורקב לבא
 וא .םירלחמה רגתש? ,תחטבומה בחרה
 שמח רבּכ ונל םיחלטבמ תוחפל ךכ
 .םינש

 תשרה תא הלגמ תפארע רסא? 6)

 תוקד רשע ןב טא'צ להנמו הנשה
 םיניפלללפה אלשנ ,סומאר לדיפ םע
 הלשממה שאר ,רלטהאמ דמחמומו
 .ליזלמה

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר סוי .םט-ייה
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 היגולונכט אוה םיטא'צה ןללנע 22
 תא דלרטמ רנלא שלאש הבשי

 םללוע ךוזח לאלמ םיריעצ םללארשל העברא לבא ,הילא רשקב רמצע
 ,160) תא םלררחשמו שדח ןולער לע
 לש ךיטולחל שדח ןדיע םיחתופ ךכבו
 םיבהאתמ םישמתשמה .תשרב החלש
 לודגה טלהלל תכפוה א?הו הנכותב
 לוכ? ?מ .תשרה תמקה זאמ רתויב
 ?הינפל םילחה תא ןילמדל

 הסנמ תלרבה תוצרא תלשממ
 גגוחה קדרבה לע טלתשהל

 תרושקתב תועינצה קוחו ,טנרטנלאב >>
 לש הצפה רסוא קוחה .ףקותל סנכבנ . - 

 .טברטניאב "םינגוהמ אל" םלרמוח
 תלנורטקלאה תלזחה ,תרעוס תשרה

 - "לוחכה טרפה" קבאמ תא הליבומ = -
 םללפאומ ףקותל קוחה תסינכ םויבו
 לבולללמ 37 ,םלרתא ?פלא תואמ רוחשב

 םיידנקהו םילאקלרמאה םישלוגה
 רובלדה שפוח ןדבוא לע םילבאתמ
 .םהלש

 רסוא ןכמ רחאל םירופס םלשדוח תי
 תא םלטפוש השולש לש לבאפ

 תיב עבק* 1997-ב .קוחה תפיכא =:
 םלקלחש דחא הפ ןוללעה טפשמה

 תקוח תא םירתופ הזה קוחהמ םיבחרנ |
 .ותוא לטב?ו - תלרבה תוצרא

 500 איצוהל עיצמ ןוטנילק ₪ :
 רובלח גורדש לע רלוד ןוילימ 2

 .תשרל תואטלסרבלנואה

 רתולו ,םלרלרש השוע קינרטניא ₪
 םללגמ םינוגרא 9,000-מ

 תא וחכשש ?נפמ לטוב םהלש םושלרהש
 לכ תא תרבוש טניס .לתנשה םולשתה
 רלוד ףלא 15 תמלשמו ,זאד םלאישה

 םינלימוד 37 .וצ.טסמ ןילמודה רובע =
 .הדובע תעש לכב םימשרנ םישדח

 תורזכמ :םלתשמ יד רבכ קסעה 6)
 -ב הבשה תומכתסמ טנרטניאה

 זכ ןיב םיקלחתמה ,רלוד ןויללמ 6
 60% .םילרחסמ םלרתא ףלא 0
 םלרלהצמ הלאה םירתאב םלשלוגהמ
 םלימלנונא ראשלהל םיפידעמ םהש
 , .תשרב

 הרדשה דומע תא תגרדשמ 1

 622 לש תוריהמל טנרטנלאה לש
 60זכ לש תולעב ,הינשב טיבהגמ
 תוארל ןתינ ןיידע .רלוד ןולללמ
 לכעל תושקתמה תונידמ םלוע בחרב
 :טברטנלאה תקפסמש רובלדה שפוח תא

 לכו טברטבלא קפס לכ םישרדנ ןיפב =
 ףלא 100) הרטשמב םשרלהל שמתשמ

 אל הינמרגב ,(ומשרנ רבכ םישלוג =
 ןולדה תוצובקמ המכל השיג םירשפאמ =

 קר תידועסה ברעבו ברסולפמוק לש
 םישרומ םילוח ?תבו תואטיסרבלנוא

 .תשרל רבחתה

 יי

 1000 ראוניב 5 ,יעיבר םוי .םש""ה ש

 .תוחפ הברה קוחרמ שומישל תובוט תונכות
 ותגהנהבש לקרוא לשו ןוסילא לש םתמורת

 הרבחה הבסה תומלש תוכרעמ .הלד הניא
 ךרד ןהב שומיש רשפאל ירכ הווא'ג תפשל
 תורקיו תודבכ תוכרעמ ןבור ,תשרה

 לש םינותנה ירסמ לע ,םתסה ןמ ,תוססובמה
 קושמ 80%-ב לקרוא לש הטילשה .לקרוא
 תא ףוחרל הל תרשפאמ םינותנה ידסמ
 ,םיינוגרא םבור ,םלועב היתוחוקל ינוילימ

 גיהנמש המגמה תא תקזחמו ,בושחמ תמרופטלפכ תשרה ןוויכל
 .ןוסילא

 ילינקמ טוקס םע רחי .לקרוא אוה ןוסילא ,ולש הרבחה לש המשכ
 לע םשוהש שגרה .םירהוא רתויו רתויל הכוזש הכרעמ גיהנמ אוה
 תושונאה לש בושחמה יכרוצ סיסבכ םהב שומישו די ףכ יבשחמ
 םיססבתמ די ףכ יבשחמ ןכש ,החלצהל ףסונ ןמיס אוה הנשה סקדמוקב
 .םצמוצמה יסיפה םלדוג תא רמשל ידכ קחורמ בושיח חוכ לע

 חתפמה םלוא ,ולש השינה תא אצמ אל ןיירע תשרה בשחמ
 תא .בחרה ספה תכפהמ איה ,'96-ב רבכ ןוסילא רמאש יפכ ,ותחלצהל
 .שחרתת וזש ירחא קר רודמל היהי רשפא ותחלצה תרימ

 קנבטבופ ד"וי - ןאס ישויסמ
 תועקשהה יאקנבמ רחא אוה קנאבטפוס

 תועקשה םע .םהב קזחה אל םא ,תשרב םיקזחה
 האור ,דיירט-יאו זיטיסואיג ,והאי ומכ סיסב
 סיסב הווהמו הלמעב הבר הכרב הרבחה
 .ק"רסאנ לש תינאפיה הסרגל יתועמשמ

 לש ףצר תועצמאב תוריהמב הלרג קנבטפוס
 ןומא האלמ תוגהנתהו תויביסרגא תועקשה

 םוקי לש רטסאמ אוה הסאמ" .העיקשמ איה ןהב תורבחה יפלכ
 עיקשמה לע ,ריירט-יא רסיימ ,סוקאסטוק סוטסירק רמא "טנרטניאה
 רשקת היגולונכטה הב ךרדל רשאב רורב ןוזח ול שי" ,וילע בוהאה
 ,תוימוי תודונתל ןתונ אל אוהו תואבה םינשה םישימחב םלועה תא
 ."וכרדב ול עירפהל תוישדוח וא תויעובש

 העשת רע העבשכ התושרב הקיזחמ ולש קנאבטפוס יכ ךירעמ ןאס
 םילעבל ותוא תכפוהה הכרעה ,טנרטניאה לש ירחסמה קלחהמ םיזוחא
 .סטייג ליב תא ללוכ הז ,ןכ .םוקיב רחא םרא לכמ טנרטניא רתוי לש

 תולעבה יזוחאל רבעמ איה םוחתב ןאס ישויסמ לש תובישחה
 לכמ הלש חוכה תיברמ תא תבאוש איה יכ םא ,תשרב ולש םיהובגה
 לכמ רתוי ,וביל קמועב ,טנרטניאב ןימאמ ןאס ישויסמ .הזה ףסכה
 ריהצהל ומצעל השרמ אוה םימת אלה 42 ליגב .םלועב רחא םדא
 ,תואבה הנשה 300-ל תיקסע תינכת ול שיש תירשפא המב לכ לעמ
 .תשרה לע תססובמ הלוכו

 הלאשה הלאשנ הרבעש הנשב סברופ ךרעש ןאס לע ליפורפב
 טושפ אוהש וא ,ונלוכמ רתוי םכח תמאב הזה שיאה םאה - הלודגה
 םיקסעה שיא היהי אוהש הזה שיאה ערוי 10 ןב היה זאמ ,ןכבו ?לזמ רב

 .הנומא לש ןתיא קוצ אוה ןאס ישויסמ

 ןעוט ,הדימה לע רתי תכרעומ אל טנרטניאה

 תכרעומ איה ,רבכ סא .קומע עונכשב שיאה

 .ידמ תוחפ

 ולש הרקה הציפה לע קנחנ טעמכ גנאי יריג

 קורזל העצהה תא ןחלושה לע סש ישויסמשכ

 והאי ךותל רלוד ןוילימ 0

 תרשרש .ילוהינ תפומ זאמ אוה סייק

 פייקסטנ ,160) ,ברסויפמוק ,ולש תושיכרה

 ריחמב היינקל המגוד דימת איה ,תורחאו

 הובג ךרע לעב קסע לש ךומנ

 ורבע וזה הדמעל עיגהל תוקדקורמה ויתוינכות .ןאפיב רתויב בושחה
 ,ךשמהב תוליעי התואב לועפל וכישמי אלש הביס םוש ןיא ,הכ רע
 .רובס אוה תוחפל ךכ וא

 טנרטניאה תוינמ לש ףרוטמה ןכרע לע ךשמתמה חוכיווה תרגסמב
 רתי תכרעומ אל טנרטניאה .הנומא לש ןתיא קוצ אוה ןאס ישויסמ
 תוחפ תכרעומ איה ,רבכ םא .קומע עונכשב שיאה ןעוט ,הרימה לע
 .ידמ

 תא .יארקא לזמכ תוארנ אל טנרטניאה םוחתב ולש תועקשהה
 ויה .םלועב םיבוטה םיקסעה דחא ,והאיל סינכה הנושארה העקשהה

 םיעיקשמ ךיאל לדומו תפומל ויה תוחלצהה לבא ,ךרדב תונולשכ המכ
 םילהנמו םימזיל תתלו ,ףסכ ןומה םישל ,םדקומ סנכיהל :תשרב
 תואמסיסה תא .עיקשמה תוברעתה ילב ,קסעה תא להנל םייעוצקמ
 איצמה ןאס ישויסמ .םויה םוחתב ןוכיס ןוה ןרק לכב ועמשת הלאה
 .ןתוא

 והאי ידי - גנאי יד'גו וליב דיויד

 ינש ויה ,יל סרנרב םיט ומכ ,גנאיו וליפ
 ינש רותב .םינטק אל םיטסינגלב
 םה תויונפ תועש ידמ רתוי םע םיטנרוטקוד
 תוכורא תועש בבותסהל דואמ ונהנ
 םלואב ואצמש שרחה עוצעצ ,טנרטניאב
 .הטיסרבינואה לש םיבשחמה

 רומוה יאלמ ,םיזילע ,זא רבכ םירבח ויה םה
 םיקבאתמל תטלוב הפרעה םע ,ומוס היה םהלש ביבחתה .םיקירבמו
 םינהנש םירפמולש ינש לש תימצעה הסיפתהו ,ןאפיל ורגיהש יאווהמ
 .םייחהמ

 ,היישעת לע ובשח אל םה יטרפו ןטק םירתא ךירדמ םמצעל ונבשכ
 יתצלפמה סקרמקובה ץבוק תא רדסל וצר טושפ םה .הצפה וא ףסכ
 רתויו רתוישכ ביבחתל ךפה קסעה .תערה לע לבקתמ לדוגב ורבצש
 ופוסב ךפהו ,הזה בחרומה סקרמקובה ץבוקב שמתשהל וליחתה םישנא
 .טנרטניאב םיחילצמ יכה םיקסעה רחאל רבד לש

 םישנאה בורב ךררב ולקתנ גנאיו וליפ ,םיצולח לצא רימת ומכ
 הנתינ םהלש הנושארה תירחסמה הינסכאה :םויה לש בווה תא ושעש
 האיבהש הלודגה העקשההו פייקסטנב ןסרדנא קראמ תובידאב םהל
 טעמכ גנאי יר'ג .קנבטפוסמ ןאס ישויסמ ידי לע התשענ םתצירפל
 העצהה תא ןחלושה לע םש ישויסמשכ ולש הרקה הציפה לע קנחנ
 ,םהה םימיה יחנומב יתדגא םוכס ,והאי ךותל רלוד ןוילימ 100 קורזל
 .ךררה ךשמהב חלוממה עיקשמל תחנ הברה איבה לבא

 תוטלובה טנרטניאה תוינממ תחא םויה דעו זאמ איה והאי
 הרידא תאושתו םיזוחא יפלא לש החימצ ירועיש .תוליבומהו
 גנאיו וליפ .הבוהאו הביצי הינמ לש רמעמל התוא ואיבה םיעיקשמל
 ףי'צ" יוניכה םע הליהקב םיבבותסמו םיצלועה םהירוענ תא םירמשמ
 .שפוטמה יוניכה לע טקשב םירבוע ויה אל רחא רחא ףאל ."והאי
 .םמצעל תושרהל םילוכי םה ,םרמעמב

 ןייל"ןוא הקירזא ל"כנמ - טייק ביטס
 הרוגס ,הנטק תשר התיה ןייל"ןוא הקירמא

 ,סייק ביטס .ןמזמ אל רע תשגרמ שממ אלו
 טנרטניאה תוחתפתה תא האר ,הרבחה ימיקממ
 הנק אוה .תיסחי תוריהמב ומצע תא םיאתהו
 תא רביח ,ברסויפמוק ,הלודגה הרחתמה תא
 רוביחה קסיר תא רצייו טנרטניאל ולש תשרה
 .םלועמ ץפוהש רתויב יביטיאוטניאהו טושפה

 ןיילנוא הקירמא הרבצ יתדגאה החוכ תא
 ילוטנ םיאקירמא ינוילימ .קוידב הזה קסירהמ

 הקירמאל וקפיסו ,תשרל םהלש ילידיאה חתפה תא וב ואצמ ינכט ערי
 לש הינמה .םלועב לודגה םימלשמה םישמתשמה סיסב תא ןייל-ןוא
 ,"טנרטניאה לש הנושארה פי'צ ולבה תיינמ" יוניכל התכז הרבחה
 םיזוחא יפלא תורשע ,םלועמו זאמ רתויב םילודגה החימצה יזוחא םע
 .הקפנהה זאמ

 ,ברסויפמוק ,ולש תושיכרה תרשרש .ילוהינ תפומ זאמ אוה סייק
 לש ךומנ ריחמב היינקל המגוד רימת איה ,תורחאו פייקסטנ ,60
 הלאה תורכחה ילהנמ תא ךופהל ליכשמ סייק .הובג ךרע לעב קסע
 ןיילנוא הקירמא תבוטל םתוא םותרלו ,םייקסע םיפתושל ןהירבועו
 .דימתמ וגא ףוטילו יעוצקמה םרובכ לע הרימש ךות

 םויאה תדימ איה סייק לש ותחלצהל רתויב הבושחה החכוהה
 םינשב תויוצמ תורבחה יתש .ןייל-ןוא הקירמאל טפוסורקימ תסחיימש
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 תובוטה םינועה רוצו

 בשחמ :הנשה לש םחה אשונה
 עדתש השפלט הספוק ןימ ,חשרה 6)
 תונכותה .טנרטנלאל רבחתהל קר
 רלעפה?ו תשרב ררמש?? םיצבקהו

 הח?טבמ רלרו םשב הנטק הרבח .קוחרמ
 לכ תא ריבעהל לכותש תורבחל
 טנרטנלאל קסעה לוהינ תונכות
 םעפבה ,קתע תולולע ןהל ךוסחלו
 ןפואב םיקסע םללהונמ הגושארה
 עונמ .טברטביאה לבג לע טלחומ
 תוחוקלה דחא אוה טללסקא שופיחה
 .םלנושארה

 דגנ האחמה הלדג 1997-ב
 םינילמודה םושלר תודסומ 6)
 הסנמש "מ .ץרפב קינרטניא לש רתאהו
 רמצע תא אצומ םשל ע?גהל
 תא רובשל הסגמה הרבח ,קלנרטלאב
 רובע םלמולשתה אלש .לופונומה
 ךיימודהשכ בוש רבשנ םינללמוד
 ףלא 150 תרומת רכמב טט10638.00ח)
 םישדח םינילמוד ףלא 85 .רלוד
 .שדוח ?דמ םימשרב

 תוגצומ הפיחדה תויגולונכט
 תשרל רבחתת קר - הנושארל

 טסאקבלופ .ךללא וע?ג? םלנכתהו
 |  בווקבו הנושאר קושל תסנכנ
 הפיחד .היבקעב תפשונ תללארשלה
 תורשע לש יסיסב ?לכל זאמ הכפה
 הרכמנ טסאקטבנלופ ,תונכותו םירתא
 השימח לש באכ דע בולע רלחמב
 קלח הריבעה בווקב ,רלוד ךוללימ
 תויגולונכט בוללשל הלקסעמ לודג
 זאמ האורו ₪87 תונכותב הפלחד
 .הלמעב הכרב

 תורחא טנרטניא תויגולונכט םג

 תושקב 1707ו ,תושקובמ תוכפוה 6)
 העיפומ טנרטנלא הל?מהש םלטנטפל
 .תושגומ ןהב

 לבולל?מ 38 םיפשחנ והאיב
 .םישלוגה ?ניעל םולב םידומע

 התלעה טנרטנלאהש םינלמאמ םתלצחמ
 20 .הדובעב םהלש ןולרפה תמר תא
 םירובס םיאקירמא ןוללימ
 תאצוי הדימב הבושח טנרטנלאהש
 השדח הלימ םה םילטרופ .ללגרהמ
 תוחפ ?כה םיתורלשה דחאל תכפוהש

 .תשרב םלרדגומ

 םיננכתמ םינוגראהמ %
 תואצוהה רועיש תא תולעהל

 ןפואב טנרטניאה לע ןהלש ?תנשה
 ?קפס 4,000-מ רתו? .?תועמשמ
 .הדנקבו ב"הראב ם?מושר טנרטנ?א

 200 ראוניב 5 .יעיבר סו* .םט"ייה

 טפוסורקימ .םיקוושה לכב ,םינפ לא םינפ ,הרישי תורחתב תונורחאה
 חילצהש ןושארה אוה סייק ביטסו ,םייואר םיביואל קר דובכ השוע
 .הלש תירוטסיהה תידיגאתה הינומגהה לע תמאב םייאל

 זעמ סייק ,םישמתשמ ינוילימ לש ביציו עובק תוסנכה סיסב םִע
 תוכהלו ,טפוסורקימ לש העול ךותל םעפ לכב קומע רתוי רורחל
 אוה םלועב לודגה סכנהו ,תקדוצ רקימ ירמ םא .באוכש הפיא קוירב

 .וזה המחלמה תא חצינ רבכ סייק ,!60 לש םישמתשמה רגאמ

 יא תוינמ תיטטילנא - רק'מ 'רמ

 ."טנרטניאב רתויב הבושחה תיטסילנאה" תופוכת הנוכמ רקימ ירמ
 קושב הנימאמ ,רטיוו ןיד ילנטס ןגרומב טנרטניאה רקחמ שאר ,רקימ
 תוטלחהה תלבק יכילהתב תיעוצקמ הכימת תקפסמו תרקסמ איהש
 לודגה סכנה איה !60-ש הרמאשכ .ק"רסאנב םיעיקשמה ילודג לש
 יבחרב תושדח תורודהמ ינוילימב יוטיבה לפכוש ,טנרטניאה תודלותב
 .הגרדמ דועב הלע 160 לש אלפנה ילכלכה סוטטסהו ,םלועה

 םירברה םה קוחרמ הנכותב שומישו בחר ספ יכ הנימאמ רקימ
 הלש הלימל לבא ,וזה הנומאב תינשרח וא ןפור תאצוי אל איה .םיאבה
 הלימש ןימאמש ימ שיו ,םירחא םיטסילנא לש וזמ רתוי לודג לקשמ שי
 בוטל ,תינוציק הדימב הרבח לש קושה ךרע תא תונשל הלוכי הלש
 .ערלו

 הנכותה תרבהו יאמאקא בחרה ספה תרבח ,סודוסקא השיגה תיקפס
 ולאשת םא ,םויה ףטכה תא םישל יארכ םהב תומוקמה םה וירו תשרב
 .ףסכ ןומה הווש הז ,םכל יאדכ .רקימ תא

 . - וחרב 'ח'ג

 םירוטה יבתוכמ דחא רוע אוה טסרב יס'ג
 תא ריכמ ,קושב אצמתמ שיאה .טנרטניאב
 יד .ער אל בותכל עדויו םינוכנה םישנאה
 ןו'ג וא גנירה דרמ ןמלרינ ףיירל המוד
 םיטעמ אל דועו ידיזמ ותימע ,קא'זובד
 אוה טסרב לש דוחייה .תשרב םירוטה יבתוכמ
 היישעתלו םינומהל בותכל ותלוכיב
 דבאל ילב ,תינמז וב םיתיעלו ,ןיפוליחל
 -ןיינעתמה גוסהמ וא יגולונכטה ןזהמ םיארוק
 תוחיטבמ תורבחו תוישאר תומגמ רתאמ אוה .אצמתמ-שממ-אל-ךא
 רתויב בוטה םוקמב קסוע אוה הב תויעוצקמו ןיינע תמר התואב
 .אד לש םישדחה םיגאבה וא סמסירקל תוינקל

 העפשה ול תעדונו םלועה יבחרב םינוילימ ירי לע ארקנ ולש רוטה
 היישעתהש המכ דע ,ותוא םירבכמ היישעתב .םינכרצה לע הטעמ אל
 .הלוכ תונותיעה לש המעטל"םצמוצמה עריה תא רבכל תלגוסמ וזה

 םימסרפמה תמישר הדיעמ יקסעה קושל ולש הרידחה תדימ לע
 טפוסורקיממ .דומעה שארב רנאב גיצהל רותב תדמועה תדבוכמה
 תוחכונ םש גיצהל תוחרוט תשרב תובושחהו תולודגה תורבחה ,הטמו
 חוליפה .הצק תוחוקל ןווכומ אוה טסרב לעמ םוסרפה .תופוכת םיתיעל
 .רוטה תיתחתב יביטקאה תובוגתה רוזאב הניחבל ןתינו ,קייודמ

 לבא ,הניחבל השק ןיינע איה םירוט בתוכ לש תיתימאה ותעפשה
 סקוו" לש הנמאנ גציימכ טסרבל היישעתה תשכורש הכרעהה
 תויהל ןוכנה םוקמב ותוא הרימעמ ,ילאוטריווה םעה לוק ,"ילופופ
 .םירדוב ינימ דחא ,עיפשמה בתוכה

 ו" 0" - םשי'ג ליב
 אלש השק לבא ,סטייג ליב לע רמאנ רבכ לכה

 ןיב רעפהמ שרחמ םעפ לכב םיעתפומ תויהל
 רייטצמה םיקסעה שיאל רוביצב ותימרת
 טפשמב ןידה קספ תטויטמו הידמהמ
 .טפוסורקימ

 שיאכ טפשמה תיבבו היישעתב ספתנש ימ
 ,תישגר ךפכפהו ריהי ,השקונ ,ירזכא םיקסע
 . תא טלקש רוחב לש קתומ"כ רוביצב ספתנ
 ליבש םירמוא םימעפ המכ הנשמ אל ."הכופהב התוא איבהו עטקה
 ץורימב זאמ אצמנ אוהו טנרטניאה תכפהמ תא ןיטולחל ספספ סטייג
 הייקנה ותימדת ,םירחא וללכשו וחתיפש םימוחת לע טלתשהל ףרוטמ
 רוביצב וילא הצרעההו ,אלפ חרואב רמתשהל החילצמ תקקולמהו
 קוניז םע רחא הנקב הלוע אלא ,תתחופ הניאש קר אל יאקירמאה

 .הנש ידמ טפוסורקימב ויתוינמ ךרע
 רשעכ רבכ ךשמנ הזו ,היישעתה ירוחאמ רחא רעצ אצמנ סטייג לבא

 םיעורג רוביצ יסחימ תלבוס ,רבע לכמ הביא תכומ טפוסורקימ .םינש
 תרבחל התוא וכפהש םיריכב לש הפיצר הביזעמ תטבחנ ,ףיצר ןפואב
 תרפוחו היבקעב תשטוב יללכ ןפואבו ,הזה םוינלימה לש םסקה
 .טלחהב יטרפ רוב המצעל

 טפוסורקימב יוניש ךרעיי אל םא לבא ,ןיידע הילע םחרל ךירצ אל
 לבא ,םירבודמה ףסכה ימוכסב ,ירשפא יתלב עמשנ הז .ךעדת איה

 לש םיידיב הנמש םינמוזמ תליבחו םיבשחמ תוינמ תליפנ לש בוליש
 תא תונשל יושע ,ילאוטריו תוינמ ךרעב אל ,ףסכב תקסועש הרבח
 םלוא ,םייתימא תורטשב חוור תרציימ םנמא טפוסורקימ .הנומתה
 תרחסנ השארבכ רמוע אוהש הרבחה תיינמ יכ רמלאב ביטס לש ותאדוה
 .ידמל הטושפ הדבוע יהוז .קושה םע תוחומ קחשמ הניא ידמ הובג ךרעב

 תא חותפל קר ךירצ ,רתוי תירשפאל הנומתה תא ךופהל ידכו
 ירחא בוקעלו ,רתוי וא תוחפ םיעבשה תונש ,הפוקתה ינותיע
 ריכמ וניא שיאו ,םש תואצמנ רבכ תובושתה לכ .18א1 לש הירוטסיהה
 שיאה םעפה .חצינ אוה איהה המחלמה תא .סטייג ליבמ רתוי בוט ןתוא
 ולש םישוחה .בוהאה גודרדנאה תדמעב אצמנ אל רבכ םלועב רישעה
 .ריהב ירמגל אל דיתעהו ,םעפ ומכ םידדוחמ םניא רבכ

 תליבומכ המוקמ לע רומשתו היצטפדא רובעת טפוסורקימש ידכ
 ,תונשיה תויצפסנוקה לש חבזמה תונרק תא חונזל הכירצ איה ,קושה
 וס ,דנומדר יריכב לע הביבחה הלימב שמתשהל םא ,בוש זעהלו
 םיכלהמה .םלוכמ רתוי תאז ןיבמ םתסה ןמ סטייג ליב .שדחל ,והחסשוש
 עיפשהל םייושע טלחהב לבא ,וייח תוכיא תא ונשי אל ולש םיאבה
 .ולוכ קושה לע

 הנכות :קושה לש תויחכונה תורטנמל בישקהל אוה ךירצש המ לכ
 ,תשרל רבחתהל רקיעב תוערויש תויסיסב הלעפה תוכרעמ ,הרכשהב
 היהישו תויצפוא תוחפ ונל ונת ,םייביטיאוטניא ,םיינטשפ םיתוריש
 .טושפ טושפ טושפ

 קושל םיפרטצמ םויכש ,םירחאווירו ,לקרוא ,םלאפ וניבהש המ תא
 ילוא .םינפהל ברסמ סטייג ליב ,םרובע ילכ קר אוה בשחמש םינוילימ
 לש התעיקש תליחת יהוז ילואו ,םיעדוי אל ונחנאש והשמ עדוי אוה
 .הימוד הקד .םיבשחמה םלוע שמש

 \- תיוופ .ר דיויד
 אל אוה ,ןוכיס ןוה תונרק אל םגו תורכח להנמ וניא תימס דיוויד

 לכמ רתוי עיפשה אוה תאז לכבו ,רבד הל םרות וניאו תשרב בתוכ
 בשחמבו טנרטניאב הנשה תשרה ישמתשמ ושעש שומישה לע הלא
 .םהלש יטרפה

 םיננתסמ םהש םעפ לכב םישמתשמה בור םישחש דחפה תא יכ
 והשימ םאב הייהתה ,םהלש תילאוטריווה הניפל תינאידניא הליחזב
 רוזאב הרדשה רומעב תלחלחמה רוקה תשוחת ,םיצבקב םהל ץיצמ
 ראורה לומ וליפא םינואה תרסח הדרחה לכמ רתויו בוהאה םימורופה
 ,תימס .ל דיויירל םיבייח םה הלא לכ תא - רתויב טושפה ינורטקלאה
 .הסילמ תא בתכש שיאה

 תשרה יברק ךותל קותמה םשה תלעב תיסוריווה הצצופתה לירפאב
 .םעפ יא םש תולבל אציש רחא סוריו לכמ רתוי תומש םהב התשעו
 םיבשחמהמ רתוי הובג זוחאב ועגפש םיסוריו ויה תשרה ימי תליחתב
 .התיכה תכלמ איה הסילמ םייטולוסבא םירפסמב לבא ,םירבוחמה
 תועש ךשמל ולפנ ראוד תוכרעמ רתוי ,הנממ ועגפנ םיבשחמ רתוי
 .ונרכיהש המ לכמ םינוילימ ודריספה םינוגרא רתויו

 תוחפ אל תויתועמשמ ,תופסונ םיכררב המתוח תא העבט הסילמ
 םישנאמ "חוטב" ראוד לבקל היה ןתינ הנושארל .העיגפה ףקיהמ
 המצע תא תלפכשמ הסילמ .ולוכ קסירה ןדבוא רע ,קזח לופילו םירכומ
 התדיל זאמ .הומכ תובר וארנ אלש תוריהמב ראוד אתל ראוד אתמ
 רוקמ רוקב שומיש םישועש ,הסילמ לש היאצאצמ םיסוריו תואמ וצצ
 תפשו טפוסורקימ תוכרעמ תשלוח תא בטיה םילצנמו המוד
 .ןהלש םיאורקמה

 תיבב המשאב הרוה אוה .ול עירפה אל הזו ,הרקי הזש עדי תימס
 םא .תירוביצ תרושקתל הערפהב םשאוהש רחאל ,רבמצדרב טפשמה
 רסאמ תפוקתו רלוד ףלא 480-ל 150 ןיב תוסנק ינפב דמוע אוה עשרוי
 םורגת תימס לש העשרהש איה הלודגה הווקתה .םינש 4075 לש
 היהת המוד העפשה .םיסוריווה ינרצי לש היצביטומב תמייוסמ הדיריל
 תומלעיהל תופצל ןיא יכ םא ,םלועה יבחרב רתוי השקונ הקיקחל
 .ןיעל הארנה ריתעב ונייחמ םיסוריווה

 ולשכנש ,סוריווה יטנאה תונכות לש ןתוורע הפשחנ םייתניב
 ,וזה םירלודה דראילימ ינש תיישעתו ,היאצאצו הסילמ רגנ קבאמב
 קפסמ הנעמ האצמ םרט ,הנשב 80%-מ רתוי לש החימצל הכוזש
 תימס ןיב קבאמב .דחאכ םיתרשה ילעבו םישלוגה לש ישיאה ןוחטבל
 .1:0 ליבומ אוה ,םלועל



 תופרטצהו עבטמה דוחיא םע קזחתה תילכלכ לע-תמצעמכ הפוריא לש דמעמַה<

 .יפוריאה דוחיאל תופסונ תוולינ תונידמ

 םשל הצקמו ,פייומ תינכות תועצמאב חותיפהו רקחמה תא םדקמ יפוריאה דוחיאה

 .םילודג םיביצקת ךכ

 תורבחה .יפוריאה דוחיאה לש פ"'ומה תינכות איה תישימחה תרגסמה תינכת<

 חותיפו ,תיקוויש היצטניירוא תינכותל .קלח הב תולטונ הפוריאב תולודגה

 .תוישומיש תויגולונכט

 .ורוי דראילימ 14 לע דמוע תישימחה תרגסמה תינכות לש ביצקתה<
 רקחמב תוקסועה תוילארשי תורבח .יפוריאה דוחיאל תיוולנ הרבחכ הפרטצה לארשא

 לש פייומ יקנעמל תוכוזו תישימחה תרגסמה תינכותב תופתתשמ לארשימ חותיפו

 .הפוריאב היישעתה יקנעל הרישי השיגו ,םיגולמת םולשת אלל ,יפוריאה דוחיאה

 הסינכ סיטרכ ולביקו החלצהל ופרטצה רבכ סייביטפואו 8.61. ומכ תוילארשי תורבח<
 .הפוריאב תוליבומ תורבח סע םייקסע םירשקל

 ימואלניב הלועפ ףותיש

 ,יפוריאה דוחיאה לש תישימחה תרגסמה תינכותל תילארשיה תלהנימה - כ

 .החלצהל ףרטצהלו ונילא רשקתהל ןמזומ התא .הפוריאל עיגהל ךל תרזוע
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 הדובע תומוקמ ןולללמ 1
 רבכ טנרטנלא ?לולת םישדח

 תולהל רכז םישבא 88"ו ,ררצרנ
 רחסמה לש םינושארה םלרנולללמל
 תכשל תוקיטסיטטסב לבא ,טנרטבלאב
 עלפומ אל ןללדע תלאקלרמאה הדובעה
 .תשרל רושקה עוצקמ ףא

 לש לג םילקסטנב ל?חתמ ראוניב
 תא ןמסמש םידבוע ?רוטיפ 6))
 .םינפדפדה תמחלמ לש ףוסה תללחת
 .חצנמ טפוסורק?מ לש ררולפסקא

 ןטסלנמקרוט תפרטצמ 1998-ב
 רלדא רפסמ תרלהנל הכוזו תשרל

 תומולסה ללגב תומושר תוְרּבח לש
 ןמיסל לבוקמה רוצלקה ,זח המיסקמה =

 םלמושר ב"הראב .(וז806חו8זא) רכלה
 ,םלנללמוד ןויללמ ?נש רבכ

 ח"ודה תשרל עלגמ רבמטפסב 6)

 .ראטס דחולמה רקוחה לש םלשה
 טנרטבלאה לע עמש אל דועש ימ לכ
 דצה תא אקווד ואלו ,תעכ התוא שגופ
 .הלש רתו? םיענה

 תעונת תולשבל העיגמ ,הנשה
 א?הש םלהצומהו חותפה דוקה 6)
 תפש ,סקונילל הלעפהה תכרעמ ,תקפסמ
 טברטבלאה תרשו לרפ םיטפלרקסה
 בחרתמ םישמתשמ להקל םיכוז ,י'צאפא
 םיאצו? טפוסורקימב .ותנומאב קודאו
 תעבומ םהב "ןלוולאהה ?כמסמ" רואל
 סקוניל לש התיללע ?נפמ הגאד
 תמלסחל תוללעפ ?נוולכ םיוותומו
 הלעפהה תכרעמב שומלשב לודליגה
 .הבוהאה

 טנרטנלאה יקסעמ תוסנכהה 6)
 .שדוח ידמ 25%-ב תוקנזמ

 ןולללמ 57 לע תורבדמ תוכרעהה
 320 לעו ,דבלב ב"הראב םישלוג
 לוטנ ע?רכמה םבור ,בוו ?פד ןויללמ
 .לשממ ךרע לכ

 ראודה םג ,םירתאה ומכ 6)
 תולומכמ לבוס ?נורטקלאה

 ,דנלרלאו הינטלרבב :לבז לש תולודג
 הנומש תורבח תואיצומ ,לשמל
 םינוש םיניינע לע רלוד דראיללמ
 .םאפסל םירושקה

 ל -- 9

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר םוי ,ן1טה'יה | ש

 םיכרעמב וזבוע הרעב ילבלכ ןויער חיצה אל םלועמ
 מעמבז טפסנוק ןיאה ןמ םקוה אל םלועמ .םייתרוסמה
 ינורטקלאה רחסמה עיגה הנהו .וירחתמ לכ תא למבמ

 הלא לב תא תושעל םייאמ אוהו - הריזל

 .לבתב רתויב הבוטה העקשהה ,םויהל ןוכנ ,אוה ינורטקלא רחסמ
 םינשה ךלהמב ןועברל ןועברמ המצע תא החיכומ וזה המויסקאה
 תואושת לבקל לוכי הנוכנה הרבחה תא רתאמש ימ .תונורחאה
 םלשה ינורטקלאה רחסמה לבא ,רבר םוש ונשדיח אל זא ,ונ .תופרוטמ
 .ויקלח םוכסמ רתוי הברה אוה

 ינורטקלאה רחסמה לש תורצוויהה ךילהתב רתויב ןיינעמה אשונה
 .וגושגשו ומויק תא םירשפאמה תויתריציהו תוינושארה תרימ איה
 תוחפ תצק ,תורופס םינש ךותבש ינפמ רקיעב ןיינעמ ךכ לכ הז לכ
 ,הנשל רלוד דראילימ 102-ל עיגמ הנדמואש היישעת הדלונ ,רושעמ
 .רלוד דראילימ 301 ויוושש םלש ילכלכ ךרעמ ךותב ,'98-ל ןוכנ

 ושארבו וקסיס תרבחו טסקט תטיסרבינוא לש רקחמה םסרופשכ
 ,הארנ הז יעבט המכ .אסכהמ לפנ אל רחא ףא ,הלאה םירפסמה
 הרובע תומוקמ ינוילימ ורצונש יעבט המכ .ןוה תרציימ טנרטניאהש
 םירנוילימ וכפה םיפלאו תואמש יעבט המכ ,םישדח תועוצקמו
 םיחיוורמ םישנא ינוילימש ,הדובעו הבישח ישדוח המכ לש העקשהב
 לע בושחנ םא ,לבא .והשמו םירשע ליגב ןוילע ןורישע לש תורוכשמ
 .וילאמ רורבו יעבט ךכ לכ תמאב אל הז ,עגר דוע

 ועיגה םישנאש הפי םוכס היה רלור ןוילימ ,םינש רשע ינפל דע
 םינב ויה הרשע ינב םירנוילימ .םינש לש הרובעב ,םייפא תעיזב וילא
 םירשקב הכורכ התיה םיקסעה םלועל הסינכו ,םירחא םירנוילימ לש
 היהש יממ םירידא תושקיעו ןוזח ושררש םילושכמיינימ לכו תויוברעו
 הברה לבא ,הז תא ושעש םישנא ויה .ףסכ ןומה חיוורהל ותערב שוחנ
 .םויה הז תא םישועש הלאמ תוחפ הברה

 ילארשיה לבולג םלזור'ג ומכ תועקשהל םידבוכמ םיקנב םויה יכ
 ,הנושארה השיגפהמ עובש ךותב עיקשמל הבושת םיחיטבמ
 לכ .ןופלט תחישב ךשמה תועקשה לש םינוילימ םירשאמ םיעיקשמו
 .הז תא תושעל לוכי ןייוצמ ןויער םע םטוח בז
 .םש התאו ,תימצע הנומא הברה ,תושיחנ תצק
 וליפא ןחלושה לע ףסכה תא םישיש ימ היהי
 לכ אל ,רתויב םיכרפומה םיילכלכה םילדומל
 .םהבש םיבוטל ןכש

 םינשש ואצמי הלכלכה לש םינוירוטסיהה
 םייקסע םילדומ רופסניא םלועל ואב 0
 רוע םקלח ,לשכנ לודגה םקלח ,ןיטולחל םישרח
 ,ייביא ,ןוזאמא יכ רורב םויה רבכ .ןאכ אצמנ
 םילדומ ונב ןייל-ןוא הקירמאו ןיילסיירפ
 םה .ןמז ךרואל וררשיש םיקזחו םיביצי םייקסע
 .םהבש םיטלובה חרכהב אל םג ,םידיחיה ויהי אל
 רחסמה תוחתפתהמ והשמ דומלל ןתינ םא
 תויורשפאהש אוה ירה ,םויה דע ינורטקלאה
 אל ןיידע טנרטניאה לש םייקסעה םילרומהו
 .וצומ

 םיקסוע םלועה יבחרב םישנאו תורבח ינוילימ
 חותינ ,תשרה לש תינקדקר הריקסב םויה
 ירחא ץמואמ שופיחו תונולשכהו תוחלצהה
 אל ךיא ההתנ ,ותוא ואצמי םהשכ .אבה רבדה
 םג דדמיי םהלש חוורה .םדוק הז לע ונבשח
 .םינוילימב םעפה

 תוילמונא ףצרמ יקסעה םלועה לבוס םייתניב
 תופוכת תוליפנ םע ,המידק רהוד תשרה תוינמ קוש .ררחסמ תוילכלכ
 הלפכה םע ,תכשמתמ היילע תמגמ לע הרימש ליבקמבו תוינוציקו
 .תואבה םינשל ןפקיהב תופרוטמ תויפצתו תוריכמה ףקיה לש תיתנש
 םייתנש וב יטואכ הדובע קוש ןימב ,םירצונ הדובע תומוקמ רופסניא
 לש ריהמ יוניש םיביכרמ הלא לכ .רבוכמ קתו םיבשחנ רחא םוקמב
 .קחשמה יללכ

 תשרב םיגחל תוריכמה ףקיה היה '98 תנשב :הנותחתה הרושבו
 תוכרעהה תורברמ ךכ רחא רבלב תחא הנש .רלור דראילימ 3
 םילוכיש םיקוושה םיטעמ .לופכ תוריכמ ףקיה לע תוינרמשה
 .הלאכ םילוריגב תואנתהל

 לש םישרחה םייקסעה םילדומה תיברמ ,תראפ הו החמשה תורמל
 תורבח .םינמוזמ ינרצי םניא ןיירע ,םהבש םיחילצמה םג ,הזה ןריעה
 םינימאמ םלוכ םלוכש םירלוד ינוילימל רוחש רוב ןה טנרטניאה
 .ירשפאו ןוכנ הזש חיכוהל וחילצה םיטעמ לבא ,לודגבו ,ורזחיש

 ץופנה .םינוש םינמוזמ יצורע ללכ ךרדב םיללוכ םייקסעה םילדומה

 םיחכושו םירמוא "160 ומכ" .םוסרפהו תועדומה אוה םלוכמ בוהאהו
 היקסעמ תורישי ףסכ הסינכה אל םגו תומוסרפ הבינגה אל 100-ש
 קר .םיכשמתמה םירספהה תא םיחכושו םיריכזמ "ןוזאמא ומכ" .םלועמ
 | תויהל ןוזמאב םירפסה ףגא ליחתי ,ותמקה רחאל םינש עברא ,הנשה
 היישע תה הקוקז םיקסעל הזכ המישנ ךרוא קפסל ירכ .הארנה לככ ,יחוור
 תורבחהמ קלח תובייח ,עיגהל ךישמיש ידכ .רימתמ םינמוזמ יוריעל
 .רשפא םא ,ןייל-ןוא הקירמא בוש אלו .תוסנכה תוארהל ליחתהל

 םדמעמב רירס תוחיפמ םילבוס תועדומה יססובמ םילדומה
 בור .קיפסמ אל הז ,תועדומל דובכה לכ םע .םינורחאה םישדוחב
 ולש הייארה הרשמ םירנאבה תא ןנסל רבכ דמל םישלוגה לש עירכמ
 םהל תויטנוולרה תועדומלש םינעוט םיחמומ .יתרכה תת ןפואב
 .וזה הנעטה תא חיכוהל השק לבא ,בל םימש ןכ אקווד םישמתשמה
 תא דואמ חמשל יושע בורקה ןמזב חמציש יביטנרטלא לדומ
 .רתוי םיניבמהו םיקיתווה םיעיקשמה

 תחא .םות דע וצומ אל ןיירעש ףסכ תושעל םיכרד המכ רוע שיו
 ךלוה םוחתה .תנווקמ הנכותב שומיש תקפסא איה ןהב תוניינעמה
 תופצל שי .וירכועב תדמוע בחרה ספב ולש תולתה לבא ,חתפתמו
 ןכש ,טעמכ יריימ םינמוזמ םירזתל וכזיש םיתורישה דחא היהי הזש
 .תונכומ רבכ תויתשתה תובר תורבח לצא

 רחוימב הרסחש ,הליעי בויח תכרעמ הווהת םוחתל ףסונ קוזיח
 בויח רשפאתשו ,(רקיעב תופתוש) רתוי תולוזה תונכותה םוחתב
 השילגה םויסב 160-ל םיטנס המכ .רותפכ תציחלב םיטועפ םימוכסל
 תכרעמ .םיירשפא תויהל םייושע שלוגה לע ביבחה ןפדפדה ןרציל וא
 יקווש שובכת איה םג הלאכ םימוכסל טושפו עובק בויח רשפאתש
 .תשרה תורבח לש תוסנכהה ןזאמ תא רפשתו קנע

 ,ללכה ןמ אצוי ילב ,םלוכ לבא וילותיחב ןיידע אצמנה רחא םוחת

 רתויו רתוי םילועש לככ .םיקסע ןיב רחסמה אוה ,תולודג ול םיפוצ
 השיכרבש תויחונהו תויאדכה בוש תררבתמ ךכ תשרל םינוגרא
 םיכחמ רועש םינוש גניליב יניינע שי ןאכ םג .תנווקמה תירסומה
 .אליממ הלשבה ףס לע םיאצמנ הלא לבא ,רתוי םיבוט תונורתפל
 םיפוצ 2000 תנשבו ,תיסחי רצק ןמז לש ןיינע קר הארנכ הז ןאכ
 .לודגה קוניזה תא םיטסילנאה תיברמ

 ישויוסמ לש תצרפתמה תוימיטפואה ןיבש חווטה לע םוקמ והשזיאב
 לכ תא סינכהל רתוי וא תוחפ םיעיקשמל ץילממש ,קנבטפוסמ ןאס
 םיררוקה םיטסילנאהמ המכ ןיבל ,תשר תורבחל היסנפה יפסכ
 הארנכ תאצמנ (םיטסילאיר םמצעל םיארוק םה) רתוי םייטסימיספהו
 תא שבוכ אוהו שדח והשמ הפ אצמוה .ךרפומ וניא קוניזה .הבושתה
 בצקב היילעב ךישמהל תשרה תלכלכמ תופצל ןיא לבא ,ולש חתנה
 סנכית ,ררת ,יתימאה הכרעל לעמ תצק עיגתש ירחא .חצנל יחכונה
 םלועמו זאמו ,האב בורקמ אל וליאכ ,יקסעה םלועב בלתשתו ,תרושיל
 .ךכ לכ םיבר םישנא הרק תילכלכ תכרעמ החמש
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 םיידיתעה תרושקתה ירצומב םעופ ונלש "בל"ה

 תורו חס

 ס ס ק ט

 סטנמורטסנא

 תוהסנה)

 (אצ58 תסרובב

 1 רפסמכ תגרודמ

 כ5פ-ה סוחתב סלועב

 רתויב תלעופו .3א4106-הו

 הרבחל .םלועב תונידמ 25-מ

 םהב לארשיב חותיפ יזכרמ ינש

 בחרנ ןווגמל רשפאתש היגולונכטה תחתופמ

 ושרדיש תומישמבו בצקב דומעל תרושקת ירצומ לש

 .רבוגו ךלוה שוקיבהו סטנמורטסניא ססקט לש היגולונכטה תא םשיימה רצומ סלועב דלונ תוינש 10 לכ - השעמל .אבה רודב םהמ

 קקליצרהיב פנה פסטו סהרה והיפ זכרמב

 ליבותש תרושקתה תיגולונכט תא םיחתפמו היזיולטה ילבכ יבג לע טרס תבחר תרושקתל םישדח םיטרדנטס םירידגמ

 תססובמ תאז היגולונכט .םילבכה תותשר יבג לע הינופלטו היזיולט ,טנרטניא יתוריש לש אבה רודה לא המידק םלועה תא

 .םייתכרעמ הנכות תונורתפו םימכחותמ ₪ תונורתפ ,םיינשדח 8ץצוטחו סח 0!וזק יביכר ,םימדקתמ םימתירוגלא לע

4 
 יס רמכב יאו רב ויפ זכומב

 םיכמות הלא םיינכפהמ םיביכר .םיידוחיי הנכותו ₪458 8, חז יביכר םיללוכה תיטוחלא תרושקתל םיביכר םיחתפמ

 םימושיי םירשפאמו (80110) דרשמהו תיבה תביבסב בשחמ תוצבושמ תוכרעמו םינופלט ,םיבשחמ ןיב תיטוחלא תרושקתב

 .םייחה ימוחת לכב םישדח

4 
 םינייטשמ הקינולטקלאו הנכות יסדנהמל תועמדחה

 םיסדנהמה תא טולקל הילע ,(/ג 'דיגוטחו א!88ת6ו) "תונורשכל טנגמי' תיאקירמאה תרושקתב התנוכש הרבחה לש היפוסוליפה יייפע

 היגולונכטה תולובג תא ביחרהל ךכבו ,רוצילו םולחל םתוא דדועלו רתויב םיבוטה םילכהו םיאנתה תא םהל קינעהל ,רתויב םיבוטה

 .תימלועה 057-ה תגועב דועו דוע סוגנלו

 ,09-9706500 :סקפל וא ,46766 הילצרה 12670 .ד.ת , 686 - סטנמורטסניא ססקט :םייח תורוק ףוריצב ונילא ונפ

 6-חו811: 008601151.11.00₪]650) וא

 ,09-7430951 :סקפל וא ,44150 אבס-רפכ 5133 .ד.ת ,(\/[881858) לארשי סטנמורטטניא ססקט

 6-11: 011.00₪(005]15 וא

 | הרבחה רתאב ודקב ונתוליעב לע םיפסו) םיטדפל
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 ! ןיינ6-ה הו

: 0 

 ,1ד5ד1א6 ילכ חותיפב םלועב הליבומה הרבחה , ביטקארטנא ירוקרמ/

 \ועטפ ואחת \51006ד%)אמ -ה םוחתל םירצומ חותיפל המידק תצרופ

 ( תשעה

 קושכ סיטסילנאה יי'ע רדגומ ,ביטקארטעא ירוקרמ תלעופ וב קושה

 ךשמל הנשב הלעמו 50% לש םיהדמ החימצ לאיצנטופ לעב ייטהוליי

 .תואבה םינשה 5

 יתוכיא חותיפ תווצל רובחל תונמדוה ךל שי ,ביטקארטנא ירוקרמב

 ירגתא סוחתב דובעת ביטקארטניא ירוקרמב .םינילנעה זכרמב תושהלו

 תססובמ הרבח תרגסמב ילכלכ ןוחטבמו תואדומ הנהיתו רתויב

 .רצק חווטב המצע תא שלשתו ליפכת איה םהבש םימוחתב תלעופה

 תיבצק הריואב ,םינטק םיתווצב דובעת ,ביטקארטעא ירוקרמב /

 תלוכיו ריהמ סודיק ,תיעוצקמו תישיא תוחתפתה החיטבמה

 .חותיפה רמג דעו ןויערה בלשמ םלש רצומ לע העפשה

 תשיכרל תויצפואו םילועמ רכש יאנת לבקת ביטקארטנא ירוקרמב

 .הרבחב תוינמ

 .ביטקארטעא ירוקרמ לש תונמדוהה תא טופתו הבשחמל עגר שדקה

 תו/םירגוב ,הנכות תו/יטדנהמ ,םיתווצ ישאר

 .ונילא תונפל תו/םינמזומ ,תו/םיני'טצמ ת\/םיטנדוטסו

 .ביטקארטניא ירוקרמ
 םישדח םימוחתל הצירפ

 המה
 2.9.99 ךיזג ן"'צרופ

 הא ףילחת רו ו ו

 0 8 ךחבנה
 . כ 5 לירמ

 על



 דחויזנ טהיורט - ןויצב תושרה

 הי
 חירסמ וע

 טנרטניאה תוליעפ לש הפקיה המ" םתה תלאש ל
 ."םירפוס המ יולת" רבלמ תרחא הבושת ןיא "?ץראב
 וניא םישלוגה רפסמ ,חפונמ םיפצנה םיפדה רפסמ
 הששה טנרטניא תיקפס ןיאו ,םייונמה רפסמ תא ףקשמ

 .הלש םייונמה רפסמ יבגל םינותנ רוסמל :
 םג ףקת תויהל לוכי רומ קוח ,דואמ םיצור םאש הלגתה םייתניב =
 תא ריבסהל רשפא יא תרחא .הנותנ הרבח לכב םייונמה רפסמ יבגל
 .ךרעב יצחו הנש ידמ תופלשנה ,םייונמה רפסמ .תלפכה לע תורהצהה

 ,לעופב םישלוגה ןיבו םימושרה םייונמה רפסמ ןיב לידבהל םג שי
 .1:1.5 אוה והנשמל רחא ןותנ ןיב סחיה ןכש
 הלאכ םייונמ המכ ?םמצע תא וליפכהש םישלוג ,הלאכ שי המכ לבא =

 םיפצנ םידומע המכ ?דומע תניעטל םיניתממו וישכע םיבשויש ,שי
 ?בוש םתוא רפסו 616%ח-ה עצבתה רבכ םינעטנ םהש דעש ,שי הלאכ
 ?גאבה ירחא דע תוחפל היינבב אצמנה רתא וחתפש ,שי םיקסע המכ |
 16 ח"וד ,'99 ילויב םישלוג ףלא 500 לע תורבדמ א ) תוכרעה
 םישלוג ללוכ ףלא 360 וא ,'99 ראוניב ףלא 600 רפסמב בקונ לארשי
 תורבחהמ 63%"ו םייטרפה םיתבהמ 15% רמולכ ,'98 יאמב םינמרזמ
 .ףלא 480 ןתונ הז '99 רבוטקואב .תוירחסמה

 .םישמתשמ ןוילימ יצח לע רבירש ח"וד הלשממל שגוה 98 ילויב
 םה הישלוג ףלא 162 יכ בהז טנרטניא הרסמ 99 רבוטקואב ,תאז תמועל
 .לכה ךסכ םישלוג ףלא 385-כ ורפסנ רמולכ - ללכב םישלוגהמ 40%
 שלג '99 רבוטקואב יכ ,עידומו היפרגוטרקואיג ןוכמ לש רקס אב זא
 750 רבכ שי רמולכ ,עובשב העש תוחפל םילארשי השימח לכמ דחא

 2000 תנשל 6 לש תיזחתב הקזוחב אנ וזחאיה ,םתלבלבתה םאו .ףלא | 1
 .יצחו ןוילימ דע עברו ןוילימ - 2002 תנשל וא ,םישלוג ףלא 640 -

 םימושרה םיניימודה רפסמ ומכ עודיו רורב ןותנ לא הנפנ ,ךכ םא
 טנרטניאה רוגיא יפ לע ,'98 ףוסב 12,914 קפס לכ אלל היהש ,לארשיב
 דבלב 6,330 תמועל ,13,232-ל רפסמה לדג רבכ '99 ינויב .ילארשיה
 םיקודב םינותנ שי לארשיב ינורטקלאה רחסמה יבגל םג .'97 ףוסנ
 תויונחב תושיכרה ףקיה היה לקש ןוילימ 15 - רתוי וא תוח
 רבכ רמא וילעש רפסמ ,הנשה רבמבונ שדוחב תוילארשי תוילאוטרי

 ו
 200 ראוניב 5 ,יעיבר םוי .|

 [ הי
 יםרפסמב החימצה

 םישנאש הארמ הז לבא ,םולכל ספאמ לודיג הזש ןוכנ" :דחא םזי
 ."תוחפ םידחפמ

 םיפרה רפסמ ךותמ שומישה ףקיה לע גשומ לבקל רשפא ילואו
 שי םהב) םיפצנ םיפד ןוילימ 14.7-ב הלאווב םירדהתמ ןאכ .םיפצנה
 םיפצנ םיפר ןוילימ 19 לע םירפסמ 101.-ב .עצוממב שדוחב (רנאב
 ,איה הנקסמה ?הנקסמה המ זא .שדוחב ןוילימ 5 לע זופתבו ,הנשב
 וידלי תא רפוס םהמ רחא לכ יכ ,ךומסל רשפא יא הזה ןותנה לע םגש
 רדומ ינשהו םי'צניאב רדומ דחא" .דיחא וניא חווידה ןקתו ,ולש
 .ףנעב םרוג םעפ רמא ,"םירטמב

 ,םנמוא ?תורבחה תוחיוורמ המכ - תרחא תיווזמ הלאשה תא ףוקתנ
 חוור תוח"וד לע אלו לאיצנטופ לעו הרבח יווש לע םיטיבמ הזה קושב
 הלימהש הארנ ללכבו ,תלפרועמ הנומתה הרקמ לכב לבא ,רספהו
 תרחסנש תירוביצ הרכח ,בהז טנרטניא .ןאכ המיאתמ הניא 'תוחיוורמ'
 -כ לש הרבח יווש יפ לע רלור ןוילימ 54 הנשה יאמב הסייג ,ק"רסאנב
 27 לש תוסנכה המשר איה '99 לש ישילשה ןועברב .רלוד ןוילימ 0
 וזה חוורה תגצה לבא .לקש ןוילימ 1.5 לש יקנ חוורו לקש ןוילימ
 הבינה הקפנהה תרומת - ןומימ תוסנכהה ףיעס ללגב הרשפאתה
 .תיבירמ תוסנכהב לקש ןוילימ העברא הרבחל

 לש האצות אוה ףנעב רתויב הלודגה הרבחה לש חוורה םג ,ךכ םא
 לולסמב תכלל הצור התיה ,םייתש רפסמ ,ן'זיווטנ .םיינזאמ םילולקש
 .בכעתמ ןיינעה ךא ,הנשה ילויב תאז תושעל הננכת ףאו ,הקפנהה
 םידספה תורבוצ ,קרבו ימואלניב קזב ,ןלדוגב תיעיברהו תישילשהו
 .םהינימל םניחה יעצבמ ללגב

 תוח"ודה יפ לע .הלודג הרושב ןיא םינכתה תקפסא קושב םג
 םישדוחה תעשתב ,רתויב ירלופופה לטרופה תליעפמ ,הלאוו הגיצמש
 תויקפס ,תורבחה ראש .לקש ןוילימ 1.6 הריספה איה '99 לש םינושארה
 לע חוויד לש תורתומה ןמ תונהנ ,תחאכ םילטרופ תוליעפמו
 רבדה ,םייתניב .('98-ב רלוד ןוילימ ,לשמל 101) רבלב ןהיתוסנכה
 .העושיה אובת ולאמ ירהש ,םייונמ תומישר אוה חפותש דיחיה

 יוור ילארשיה טנרטניאה יתוריש תקפסא קוש היה '98 ראוני רע
 ייונמ ללכמ 45%-מ ן'זיווטנ התנהנ דוע ןכ ינפל .רתוי ףא םירספה

 יתמ ?ןכוחה

 לאה תולכאשה

 תופסונ תויקפס 10 ןיב קלחתה ראשהשכ ,35%"מ בהז טנרטניאו ,גויחה
 ,טניקאל ,םוקארשי ,החונמה טנראטס ,םוקטקא ,מבי ,החנמ וק -
 .תוריעזו תובר דועו - בהז יווקו טנווקא ,תויגולונכט ינש ,קנילופניא

 פא יווק העיצהש ,!50א₪ז ילארשיה קושל הסנכנ '98 ראוניב
 .הכימת אלל תורישושומיש ןמז תלבגה אלל םיעובק יונמ ימד ,םיריהמ
 יווקו ן'זיווטנב הטילשה תוינממ 30% לבת השכר - הסנכנש ינפל דוע
 ,מביל םירושקה םייקסע תוחוקלל טנרטניא יתוריש קפסל הלחה בהז
 תא החתפ ךכבו ,שומיש ןמז תלבגה אלל עובק םולשת הגיהנה הרבחה
 !80א יווק תופסונ תויקפס םג ועיצה הירחא .תויקפסה ןיב תורחתה
 .תותפמ תורבחתה תוליכחו םניח

 לארשי תא ךפהש ,קזב לש 135 תוריש םג סנכנ הפוקת התואב
 ןמרזמ ןפואב טנרטניאל סנכיהל ןתינ הב םלועב הדיחיה הנידמל
 השכר ימואלניב קזב .תוריש תליבח אלל ,שומישה ןמז לע קר םלשלו
 ,'98 רבמטפסב החנמ וק לשו 180א₪ז לש טנרטניאה תויוליעפ תא
 הססבתה ךכבו ,רלוד ןוילימ 6-כ לש ףקיהב תוררפנ תואקסע יתשב
 .ףנעב שולש רפסמכ

 ,הלבגה אלל השילג ,םניח ואדיו ,םניח בשחמ ,תויורחת ,םיעצבמ
 ,םידרוי םיריחמהו תחרופ תורחתה - קנב ןובשח תחיתפ םע הנתמ יונמ
 קר םא .קזב לש תמייקה תיתשתה יריחמ תא דירוהל רשפאש המכ רע
 יתודליה חוכיווה תא ונימיב תוארל הכזנ ,טק טעמ דוע תונלבסב רזאתנ
 השילג הפ היהת זאו ,וציק לא עיגמ ןייוולהו םילבכה תונויכיז אשונב
 .שממ לש תיתיב

 רדגב הניא ןמזמ רבכ טנרטניאה םוחתל תיקסעה הסינכה ,תאז םע
 תרבחל וא טנרטניאה תיקפסלו ,אלמ ריחמ הבוג איה לבא ,תורתומ
 ,םידנדיבידה וקלוחי קוידב ךיאו יתמ דבלב לפרועמ גשומ שי ןכותה
 הרומת תנתונ הניא רבכ 181כא-ה וקל תורבחתהה םג ,דיחיה שלוגה רצמ
 ףאל רעוב אל ןייוולהו םילככה ןיינעבו ,םיהובגה יונמה ימדל האלמ
 .ןמז הברה דוע ינמז תויהל ךישמי אוהו ,ינמז אוה ,ךכ םא ,בצמה .דחא

 אפרנ אל ןיידעשכ ,ולאכ תוינונטק תולאשב קוסעל המל לבא
 המב םייתניב זכרתהל ףידע ?םוינלימה תביסמ רחאלש רבוא-גנאהה
 .ונצראב תירבעה טנרטניאה תמוקתב ,רמוא הווה ,גשוה רבכש



 אבא לש הדובעהמ .סברופ ישוש

 םיגולואיכראה תויזחת
 המ םירפסמ לארשיב טנרטניאה יקיחוומ הועולע

 דיחוה ןפוצ המ אבנחהל םיסנמו .םעפ הפ היה

 תשרה תורלותל הליבקמ םהלש תישיאה הריירקהש םישנא שי
 רועשכ םג ,רמול םהל היהש המ םע תשרל ולעו לכה וזראש .תילארשיה
 םהל תונבל זאמ וקיפסה םבור .רבלב תילגנאב תאז רמול רשפא היה
 אל םישותי תוציקע ךררב וגפס ינש דצמו ,הייחש תוכירבו םיאנ םיתב
 .תוטעמ

 ינפל רוע ,'84 תנשב רבכ ןרוגה לע בשי ,טנרטניא ץולח ,ןימא ודיע
 ועירוה ובש ןמז ותואב ךרעב שומישל סנכנ םשה .טנהטניא הארקנש
 רבחתה ןימא .6₪ ןמיסה תא התעמ ליכי ולש שמתשמה םש יכ ןימאל
 ריבעה ולש ןושארה םדומהו ,(קוידב ןכיהמ ריגסמ וניא יכ םא) ץראהמ
 תעב "ארונ חמש" אוה .רוזחה ץורעב טיב 1207ר ךולהב היינשב טיב 0
 .טיב 1,200-ל גררשל ול רשפאתהש

 רקיעב ויח םיתורישה ,תשרהמ ילרגטניא קלח זא ויה אל ללכ םירתא
 תויקפס םג .ועלצ תויפרגה תולוכיה םגו היה אל רבכע .18677ו ליימזיא
 דע האצמנ הירוס ובש בצמב ןמזמ אל דע ונייה" :זא ואצמנ אל השיג
 ,בגא .רבחתהל הלכי םיסחוימ לש הקר דואמ הבכש קר ,םויה
 .הז תא םהל רמא אל דחא ףאש קר ,רוביח לבקל ולכי תואטיסרבינואב
 .רפסמ אוה ,"תוערומ התיה אל טושפ

 ,ןימא רמוא ,רוחש ךסמ לע תוקורי תויתואב ,זא לש השילגה ימיב רבכ
 תא יתיאר אל .ןיינעמ רואמ והשמ הזמ תאצל ךלוה"ש השוחת ול התיה
 היצמינאו תונומת ריבעמ וא ,תוינורטקלא תושיכר עצבמו בשוי זא ימצע
 חוכה תשוחת םג ."הדימ התואב קוידב רכממ היה הז זא רבכ לבא ,תשרב
 ."הזה רוביחה לע יב ואניק הברה" :ןושארה עגרהמ םש התיה

 םיאצממ רדגב רבכ םה ,דבלב םינש עברא"שולש ינב ,'זא' לש םירתאה
 ינפל הנבנ ,ולש םירויא ליכהש ,ןימא לש ןושארה רתאה .םייגולואיכרא
 םישוע ונחנא המ ליבשב" קוירב ערי אל דוע הבש הפוקתב ,םינש 4

 .לבקל ךלוה הז הרוצ הזיא וא הז תא
 םירתאהמ קלח ."תונויסינ ויה הלא
 ,יוביגב םויכ םינסחואמ םייצולחה
 םירחואמ םירתא ךותל ועמטנ קלח
 .רתוי

 השקב יפל ,ילא חלשנ ךכו
 סברופ ישוש לש רתאה ,תדחוימ
 ןויכראה ןמ ףלשנש ,'96 תנשמ
 לכ ,ואוולוט טמרופב עיגמו ,יטרפה
 רתוי תרכומ סברופ .דרפנב ףיגו ףיג

 םורופ תלהנמ ,א51,טשמתשמה םשב
 הלש המוזרה תאו ,ענענב םירתא ינוב
 טנרטניאה לש הריקסכ אורקל ןתינ
 .ץראב

 םע אפוא לש ןושארה שגפמה
 ,94-ב שחרתה סייפסרבייסה
 פא טרטסב רבעש אבא לש הדובעהמ"
 בשחממ ,ברסויפמוקל רוביח ול היהו
 לש הלעפה תכרעמב ,סיראלוס ןאס
 וארק .יטפוא רבכע םַע ,סקינוי
 םג אוה הככו ,סקוב-הציפ הזה בשחמל
 ."הארנ

 תקלחמב התוא תאצומ '96 תנש
 הידמטנ תרכח לש תינכטה הכימתה
 םיכורא הרובע תולילב ,ל"ז

 תרגסמב תילגנאב רתא הליעפה הליחתב .םירתא תיינב הרמל טכלהמבש
 ("יוביג היה יל") םש םירתאה לש תירוטסיהה הליפנה רחאלו ,רייפל'גנא
 .זיטיסואיגל ותוא הריבעה

 דעונו ,הידמטנ ישנא לש תימינפ הצופת תמישרב ורוקמב הלע רתאה
 זכרמל ורשקתהש םינבצעמ תוחוקל לע םירופיסב "רוטיק ררחשל"
 המ רתוי בוט ןויער יל היה אל" תרמוא איהשכ רבל אל א51.: .הכימתה
 רודמ ללכ הלש רתאבכ ףסומה ךרעה ."יתילעהש המ הז זא ,רתאב תושעל
 תוריש גיהנהל התסינ םג איה .הדרוהל הקיפרג תונכותו תינכט הכימת
 יתלחתהשכ לבא" ,הלש רתאל רושיק תרומת םניחב םירנאב בוציע לש
 ."יתרתיו ,רנאב בוציעל םויל תושקב 30 לבקל

 ריהב םויש דע ,טנראטסל סקא הרבע ן'זיווטנל הירמטנ תריכמ ירחא

 .תורוכשמ אלל םידבועה תא וריאשהו ושטנ םילעבה ,'98 עצמאב ,דחא
 הרובע תעצה הרבחהמ הלביק איה ץראב ךרענש טפוסורקימ לש ןויע םויב
 םירתא הבהא אל יכ הריעמ סקא .'99 ינוי רע הראשנ םש ,ב"הראב
 הכירצ יתייה טפוסורקימב הרובעב לבא" ,הפוקת התואב םיילארשי
 יתלחתהו ,םיילארשי םירתאב הצופנ היעב וזש ,םירובש םיקניל רתאל
 ינוב םורופ תא ב"הראמ להנל הליחתה םג זא ."תועיבקב םהב רקבל
 ענענ תמקה ןמזב הילא הנפ ןושמש ידגש דע ךשמנ הזו ,101. לש םירתא
 .םשל רובעתש עיצהו

 .בורקמ םייוניש חברה תיאר
 .טנרטניא הז המ ץראב ועדי אל הירמטנ לש הפוקתב ,דיגהל רשפא"

 םירמואו תוחוקל םירשקתמ ויה .תויורזומ ינימ לכ םע ,יצולח היה הז
 תשרה סויה .3.11-ב ונרבע ללכב ונחנא .'דבוע אל הזו ,טנרטניא יתלביק'
 לכל ,םוקמ לכב איה ,םירטסניימ איה
 לע םג ,עטאַ) תבותכ שי דחא
 תספרומ רגא לש הייסיטרכה
 ."הזכ רודמ שי ןותיע לכבו ,תבותכ

 ?תשרב םויה תשפחמ תא המ
 ,ואוו' לש בלשה תא יתרבע רבכ"

 תובהלתה לש וא ,'שולגל ףייכ הזיא
 .םייניעה לומ רקורש שאלפ הזיאמ
 ,שצגפווהע הז וישכע יל בושחש המ
 םיסחיה | ,ןייל-ןוא | תוליהקו
 ינורטקלאה רחסמה ןיבש םיבכרומה
 ."תוליהקהו

 ,יקסניול ןדרי ,רחא גולואיכרא
 תבשהוממה הריירקה תא ליחתה
 , לש תינכטה הכימתה תקלהמב ולש
 "ה לע םש ודבע דועש ןמזב ,
 ויח ןוזמאל .יקסניול ןדרי ליימ-יא תבותכ לביק אוה .5
 םישמתשמ הרשע ויה ןוזמאלש םימיב" הטיסרבינואהמ
 הנב םינש 3.5 ינפלו ,"םישמתשמ 0
 ,הזה רתאה .ולש ןושארה רתאה תא
 ."זיטיסואיג תוברעב םש יא ,םייק ןיידע" ,בגא

 ותוא לולכל טילחה יקסניולש דע ,חפתו רתאה לדג םימיה תוברב
 תיינב תכאלמ תא ומצע תוחוכב דמל אוה םג .שדרחה היפוטסקא רתאב
 .םירחא לש םהירתאב הייפצמ רקיעב ,םירתאה

 יקסניול רמוא ,םירטסניימל טנרטניאה תסינכ ,תיוושכעה המגמה לע
 הלוכי הלודג הרבח .רוביצה תעדותל טנרטניאה תא איבמ הז ,רחא דצמ"
 הברה .סנזיב לכה ,ינש רצמ .טנרטניאה תא עדי אלש ימ תא םג איבהל
 המ רמול לוכי היה דחא לכ הבש ,טנרטניאה תא ורחיאש םיפי םירבד
 הידמה תורבח ,ליגרכ ,וטלשי .ומלעיי - ותוא ועמש םגו הצור אוהש
 .ןומהב עמשיי אל ןטקה שיאה לש ולוקו ,תולודגה

 שי דצבו ,םילודג םיפוג ירי לע תטלשנ הרכחה לכ .66 !ג צוט לבא"
 ."הלילח רזוחו ,אבה רבדה אוביש דע .והשמ תושעל םיסנמש םידדוב המכ

 ?דיתעה האריי ךיא ,אפו"
 ךופהת טנרטניאה ,תינש ,ינורטקלא רחס לש אשונה חתפתי ,לכ םדוק"

 לש יו.יט-בווה ץראל ועיגישכ הרקי הז .םירטסניימל רתוי דוע
 הכימת היהתשכ רקיעבו ,תותבסהו תודורה לצא טיהל אוהש ,טפוסורקימ
 רתא תיינב לש תולעה זא .תיגול תירבע םע ,5 פייקסטנב האלמ תירבע
 היהי .זוזאוז. דומלל ילב רתא תונבל לכוי דחא לכו ,תיתועמשמ ררת
 בחרנ שומישו תיביסמ הסינכ רדועי הז .ררוו ץבוק תשרל תולעהל רשפא
 ןוזח הז .הזה ךילהתה תא זרזי /\0581.-ה םג .תירבעב ינורטקלא ראורב
 ."הייאר חווטב רבכ אצמנש

 ?םייתוברת םייוניש םג ההזמ תא
 הרבועה לבא ,הקזח דואמ היצזינקירמא תשרב שי ,תיתוברת הניחבמ"

 תילארשיה הרבחה ,עגרכ .תילארשי תוחפ יתוא השוע אל ןייל-ןוא ינאש
 תויהל םיצור ונחנא המכ דע ,ונחנא המ ,ונחנא ימ' ןוידב תאצמנ ללכב
 הלאה םיימינפה םיחוכיווה תא דרחת טנרטניאה .'םינקירמאל םימוד
 תווקמ ינא .םיינקירמא םיכרעל ,הנוש והשמל הבורקה תופשחיהה ללגב
 תועפשהו חישדוד אלא ,היצזינקירמאה לש תרוויע העפשה היהת אלש
 ."טנרטניאל ונלש הרבחה ןיב תוידרה

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר סוי ,קט"ייה

| 
| 

[ 
| 



/ 

 את

 הר

 ל
 וע לה

 דר רוזה "להלה הלוח >"לשל" דד | 7,לאיד לה לוקל

 :1%% קרוא טאל 6

 ל

 ד ירק אפמלפשה
0 

 היכה

 יי

 לווה | 7% הררה רד

 כ טפח" וטה ה

 עא דרה ל ליל ירש לה חל ל של

 צפה( שת 5

 ן . ל = 7 שו 4 5

 | | | ו - וו: 2 4 4 ₪ 5
 | .|3 | ₪8 הטס%6 | 8007055 | 8%%30ת | 0ק%ו00ח< | 5ק6]|ותָפ 8 0 =

5 | | 
 1. ||: 66 ז6ח עס ז-1668.60ה

 ₪ ו
> || | | 
>|| | 

 | | | 5 ִ --- רבע

 ן ₪ 0-00 || /
| | | 
| | | 

 | | ,ןלהא

 | | | אוה ,יעורמ ץוח ,בוט) 6001 שממ אוה ךלש ןויערהש הנקסמל ונעגה הפ ונלוכ

 | ו. | םיפרגו תואחסונ ינימ לכ ןבלה חולה לע שקשקמ הניש תורסח תועש 48 רבכ

 | | םיאתמ יכה תבכרהש תווצה תמאבשו ,(ירשפא יתלב הזש חיכוהל שאונ ןויסנב

 | | ךלש ןויערהו ,% ןמיסו רפסמ קר אל אוה ףסכ ,השיגפב ונסקסדש ומכ .ותוא עצרל

 | עיגיש ףסכ ךדשל םיבייח ץוציפ ןויערל .(9 ןמיס םע תיקסע תינכות קר אל אוה

 [ .םכח ףסכ ,רוציקב ,הישעתב ןויסינ ילעב םיפתוש םע
: | 

 | .סלכ'תל םדקתהל לכונש ידכ רשקב ךתיא תויהל חמשנ

| | 
 / | .קט-ןק תווצ

 ן ו

 | ףתוש קט-ןקב אצמת ,םיפא-טראטס המיקמש תועקשה תרבח רותב

 | תווצ לש דומצ יווילל תוכוז ןהב םיציסשמ ונחנאש תורבח .רבד לכל

 ן קושל קט ייה ירצומ תאבהב הכורכה תובכרומה תא ןיבמש יעוצקמ

 ן הרבחה תא ואיביש ,היישעתב חתפמ ישגא םיברוצמ קנט-|קב .ימואלביב

 | ן יהרטמה .רתויב הבוטה ךרדבו ,רהמ רתויש המכ ,הארמה תדמצעל ךלש

 | חווטב ,םיסכנ תלעבו הקזח ,תיאמצצ הרבח רוציל ךל רוזעל איה ונלש

 | ו .ירשפאה רתויב רצקה ןמזה

 5 [- שמ
 : <-ה][-םח - 7 אא | ]
5 5 | 

= 

 : 972.3.6121ו2] | שש פוקה
 . ] | ב

| 
 ן | 972:3.6ו2ווו3

| 



 הפ אל ?הרוזנצ
 ןויצב תשרה

 .ןולועכל ודעונ טנרמניאב םינכת רזנצל לארשיב תורחאו הלאכ תויוער לוע תונויסנה

 תוסנל כ"ח דועמ ענמת אכ וזה העידיהש חינהל ריבס לבא ,רורב רבב הז לכ ונל

 דובכ רחא לועכיהלו .עדימה ףמושע תא עונמל

 יצעב המחלמל לארשיב ןוטלשהו תויושרה תואצוי םעפ רחא םעפ
 םעפ רחא םעפ .טנרטניאב הרוזנצה ינברס - ןהלש םייטרפה בבואבה
 רקיעב אוה .דחוימב יאורה היה אל ןולשיכה התע דעו ,תולשכנ ןה
 המ ,תשרה יללכ ןיבו םייתרוסמה םיללכה ןיב המאתה רסוח ףקיש
 רוניל לש םירקמב .ןגהל ושקיב וילעש ןיינעב אקווד עגפ בורלש
 תועומש לג אקווד רצי םוסרפה רוסיא וצ ,ידורמנ רפועו לי'גרבא
 .תוססובמ אל ןקלח ,תשרב

 יאקירמאה ןועובשה '97 טסוגואב חוויד רחא לפרועמ הרקמ לע
 תא ףיצהל התסינ לארשי תלשממ -- "125 !אסוצצ גה 0116 ₪60"
 איבהל הרטמב םיינורטקלא םירסמב הללאבזיחה לש טנרטניאה רתא
 הללאבזיחה ,ןועובשה תסריג יפ לע ,ןכ לע רתי .הלשכנ ךא ,ותסירקל
 .םיסוריו יצרוש םיצבק ףוריצב ,תחלושל םירסמה תא ריזחהל הילצה

 ערימ לע הטילשל םירומאה תונויסינה לכ טעמכש הדבועה חכונל
 ראורבפב יכ ךויחב טעמכ רכזיהל רשפא ,התע רע והותב ולע תשרב
 םיקהל יגולונכטו יערמ חותיפו רקחמ יניינעל הרעווה הטילחה 8

 ערימ לע הרוזנצ ליטהל תורשפאה תא קורבתש תדחוימ הנשמ תדעו

 ."יוטיבה שפוח ןורקיעב העיגפ היהתש ילבמ" תשרב ץפומה

 רתויב םיידוס םיטרפ ובו רתא אצמנש רחאל השגרתנ וזה תחלקה
 ואצמנ םירחא םירתאב .ריוואה ליח לש םיסוטמהו םדאה חוכ בצמ לע
 ,עקרק עקרק יליט םוקימ ,לארשי לש םייניערגה םירתאה תמישר
 .הפועת תודשו םיסוטמ רפסמ ,ןמוקימו ריוואה ליח תוסייט טוריפ

 םג הדעווה ירבחל וגצוה ,תיאבצ הרוזנצ לע ןוירל רשק ילב וא םע
 תוחונ תשוחתל םרת אלש המ ,תשרב ןרוקמש תויפרגונרופ תונומת
 םיפתתשמל רפיס ףא םיפתתשמה דחא .םהיניבש םייתרה לצא
 ערימ תשרב שפיחש תעב ,סקס ירתאל יארקאב עיגה יכ םיעזעוזמה
 המחלמה ךא ,זאמ ונעמש אל הקיקחל הרומאה המזויה לע .תוינוכמ לע
 .ןאכ הרצענ אל הרוזנצב

 ,"ביבר ישיבא ךמסמ" םוסרפ היה הנשה םיטלובה םיעוריאה דחא

 תולעהל שקעתה טפשמה תיב איצוהש םוסרפה רוסיא יווצ תורמלש

 םימוסרפ ומכ ,םיפסונ םיכמסמ ורזנוצ וינפל .בושו בוש תשרל ומצע

 לש הרקמב ךא ,ןיבר קחצי חצרב קסעש "קרס" רפסהו ,רדלא קיימ לש

 .תשרה החצינ ביבר
 ,"תשר יפד" קיתווה לטרופה ךרועו טנרטניא יאנותיע ,ןימא וריע

 .בווב בושו בוש םסרופ הזה ךמסמה םתס אל" :ירקמ הזש בשוח אל

 ,תינכט ותוא רירוהל הסינש ,ירותסמ םרוג הזיאב קבאמ םש להנתה

 לש הרתא תא םג רתיה ןיב ,היסורבו ב"הראב םירתא תלפה ירי לע
 .ךמסמה תא החריאש היסורב טנרטניא תיקפס

 הרבועהו ,םותח ימשר ךמסמב אלא ,תועומשב רבודמ היה אל ןאכ"

 תופכל ןויסינב קבאמה לש ןויצ תדוקנ איה ףוסבל םסרופ ךמסמהש

 קבאמל ליבקמב ,תשרב להנתה הזה קבאמה .לארשיב הרוזנצ יקוח

 רחא והשימש התכיחו רצהמ הדמע הבותכה תונותיעהשכ ,יטפשמה

 ."שאהמ םינומרעה תא הליבשב איצוי

 ,היצמרופניא ףילדהל ןיינועמש ימ היפלש ,השדח המגמ ההזמ ןימא

 םוקמב ,תיסחי תוינומלא ול חיטבמש המ ,תשרל התוא תולעהל ףירעמ

 רוצעל" .דוסב ותוהז תא רומשל ונממ שקבלו יאנותיע םע רברל

 ,רמוא אוה ,"תילכת רסח הז םייטפשמ םיעצמאב הלאכ םיכילהת

 ףוקעל תוחילצמש ,תויגולונכט תויעבב דימת לקתיי הרוזנצה ןויער"

 ."ותוא
 תויטייבוס תונידמ המכ ושרד ,רפסמ אוה ,ןילרב תמוח תליפנ ינפל

 התיה" :ןימא .הרק הז לארשיב םג .םרומלו םוליצ תונוכמל יושיר תלבק

 הנעט קזב .םימדומ תצפה לש םוחתל הסנכנש תילארשי הרבח ונמזב

 לש ןויערה הלעו ,תירוביצה תשרהמ ספ בחור םילזוג םימרומהש זא

 רבכ עמשנ הז ,םוחתב ךרד תרככ ונרבעש רחאל ,םויכ .םדומל יושיר

 תונידמבש ,םימוסחמ המכ רובשל ךירצ היה לארשיב .הבוט אל החירבכ

 .םימייק ויה אל תורחא
 רשפא יאש רבד אלא - עונמל רוסאש רבד אל אוה רובידה שפוח"

 הע תפהה םצע לבא .התואנ תוגהנתה שורדל םומיסקמ רשפא .עונמל
 טושפ ,םחור לע הלועה לכ לע םירבדמ םישנאש ךכמ תויושרה לש
 םילעמ אל ללכ םיכ"חש המ לע םג םירבדמ םישנא .החנא הלעמ
 ."תרחא בושחל םיקפוא רצ הזו ,םתערב

 תובר םימעפ - דבלב 'ימשר' וניא םינכת לע חוקיפה ,ינש דצמ
 טביה רבדל ןיאשכ םג ,םישיגר םיאשונ לש 'ןוצרמ הרוזנצ  תעצבתמ
 .שימח ירב לש "ןיבר תא חצר ימ" רפסה איה תחא המגוד .יטפשמ
 לש השקב בתכמ תובקעב ךא ,יקצמיטס תויונחב ותעשב גצוה רפסה
 ,רואמ ההומת התארנ השקבה" .םיפרמה ןמ ררוה ,סניפ ריפוא כ"ח
 ,"רפסב תונעטה תונוכנ יבגל תונעט םוש ועמשנ אלש הדבועה חכונל
 וילע תרזוג םצעב יקצמיטס יפדממ רפס תדרוהש זוויכו" ,ןימא רמוא
 תא קוושל ונלחתהו - האצוהה םע הלועפ ףתיש תשר יפד - החכיש
 .תשרב רפסה

 חלש ובש ,ףסונ הרקמב תמגרומ תשר יפד לש הרוזנצה*יא תוינידמ
 ןמ רתא לש םושיר רירוהל השקבב ,ןימאל בתכמ 7 ץורע ךרוע
 הפוקתה ןמ ץורעה ירודיש לש לוק תומיגד ויה רתאב" .ולש סקדניאה
 ,בריס ןימא ."התסה םש התיה יכ לוכיבכ וב ןעטנו ,ןיבר חצר ינפלש
 .תשר יפדב קרו ךא םושר רומאה רתאה יכ ,ותעתפהל הליג ךכ רחאו
 .ותוא חריא אל רחא לטרופ ףא

 וסנ .םיילארשי םילטרופב םיחראמ אלש דיחיה אשונה אל הז
 ,'םימס' ומכ תקולחמ תררועמ הלימ םיימוקמ שופיח יעונמב רילקהל
 יפד ,זופת ,הלאוו שופיחה יעונמב הנשה "םישנא" ןותיעב ושעש יפכ
 .הז והזו ענענ ,תשר

 המחלמל תושרה רתא תא קר זופתב .תואצות ספא םילבקמ ענענב
 םירתאל םכתא ורשקי אקווד תשר יפדו הלחא ,הלאוו ,םימסב
 םיאשונ שיש ןוכנ" :ןימא רמוא .תחאכ 'םייכוניח אל"ו 'םייכוניח'
 ןוידה תא ירמגל קיתשהל הביס אל וז לבא ,םידליל עיגהל םילוכיש
 תושק תוחכוה הצור יתייה לבא ,ףסה לע הרוזנצ לסופ אל ינא .םהב

 .והשלכ םוסרפ ענומ ינאש ינפל
 ,ןנולתיו אוביש הפצמ ינא ,והשימב עגופ םוסרפה םהבש םיבצמב"

 לע ,שארמ םוסרפה לע רתווא אל יאדו לבא .םיבתוכה םע תמעתיש
 לש רטושה אל ינא .העיגפל יוכיסה ללגב קר ,אשונב ןויד תחיתפ
 תיבל רוזחיש ,הזל רבעמ םיפסונ םילוקיש ול שיש ימו ,טנרטניאה
 ."תונותיעל רפסה

 לע רמועש םדאנב קר אל אוה ,ןימא יפ לע ,רובירה שפוח לבא
 דחא ,ןכל .םייטרפ םירתאו ,וידרו תונותיע םג הז .חרוצו זגרא
 ינונגנמב ןומט אלא ,יתלשממ אל אוה ערימה שפוחל םימוסחמה
 ,יארשא סיטרכ אלל ,םלשל רשפאתש ךרד אצמנש עגרב" .םולשתה
 תעדל ילב ולעה םישנאש םירתאמ עדימה לכל ,ערימ ףדל טנס 0
 .םלועה תרוצ תא תונשל לוכי הז .חתפיי הז - המל

 לש םיילאיר יתלבה םידרצה תא היכוה ל.א.כזהזיו לש ןולשיכה"
 קר םויה הזה םוחתב השענש המ לכ .תשרב יארשא יסיטרכב םולשת
 רחסמב ךרוצה לש קלח ותוא קר אטבמ אוה יכ ,הצקה תא דרגמ
 .םיענ אלו ,השקו ,ריחפמ ןיירע הז לבא .םיישקמ עתרנ אלש ינורטקלא
 ."םיענו לק היהי םולשתהשכ האריי םוחתה ךיא ראתל קר רשפא

 אלא ,ןימא רמוא ,קנעה תורבחב אצמיי אל ןיינעל ןורתפה
 הסינכ לכ םע םיכומנ םימוכסב רדוב בויח - םידיחי לש תונורתפב
 הככ ,ןטק רתוי המכו" ,םינותיע ינויכראב השענש המל המודב ,רתאל
 ."בוט רתוי

 ,וזל חורב םיטקייורפ ינש לע עגרכ קוידב רבוע ,רבתסמ ,ןימא
 ןיידע לוכי וניא רחאה לע .םיבורקה תועובשב ףשחיהל םייופצה
 ,תשרב הקיזומה םוחתב רושק אוה יכ רמוא קרו ,רובידה תא ביחרהל
 ארקנש טקייורפ אוה ינשה ."וילע ועמשי דועש חוטב" יכו
 יארשא סיטרכב אל ,םולשתב א1₪3 יצבק קוושיש רתא ,אוקאסו/.6סא]
 םיטקייורפה ינש .בורקה עובשהמ לחה לעפיו ,גויח תטיש ךרד אלא
 ..טסחח תמויסה םע םיניימורב ונכשי

 םלועה לכ ליבועב םידבוע
 ץוח] תומהול טנרטניא תונכוח המכו המב

 הקיבד הנידמ .לארשימ ואצי רבב [60דמ

 2 רפסמ שיאה ,רמלאב ביטס ריהצה 1998 לירפאב

 תמצעמ לעכ לארשי לע רבדל ידמ םרקומ" :טפוסורקימב

 םניא םמצע םירתאהו קושה ףקיהש ןוכנ ."טנרטניא

 תוילארשיה םישמתשמה תונכות ךא ,הזכ ראות םיקירצמ

 ןבור .ול תונעוט טלחהב ימלועה קושל םייתניב ואציש

 רקיעב ,םישלוגה יכרוצל האנ הנעמ ןתמב תונייטצמ םג

 לש הריהמ הלבקו םירחא םישלוג םע רשק לש םימוחתב

 .ערימ
 הנכותה ,160 התע דע הרבצ םישמתשמ ןוילימ 0

 לעו ,ידרו תחפשמו סיליברימ תיבמ הקיברה תילארשיה

 הב םישוע םישמתשמהמ שילשכ ,םש םירסומש םינותנ יפ

 ,םויב םייתעשמ רתוי הילא םירבוחמו םוי ידמ שומיש

 ךפה ,רלודה ןוילימ 407 תדגא וניתוחומב הברצנש רחאל

 רככו ,ןייל-ןוא הקירמא לש סובמולוקל םייתניב ומצע יררו

 ,אשפטוש תנכות תא םלועה ריוואל איצוהל קיפסה

 ןיב םיריחמ תוושהל תשרב תושיכר יעצבמל תרשפאמה

 .תונוש תויונח
 וטלקנש תופסונ תוילארשי תונכות שי ,!00-מ רבל

 ןולימ) ןוליבב םלועה לכ ישמתשמ לצא הוורחב

 ןיב טא'צ) יאוגו (ינורטקלא ןוקיסקל) טנ"ורוג ,(ינורטקלא

 ןתינ ,תירחסמ ,הכומס היירוגטקב .(רתא ותואב םישלוג

 רשפאמה טנדרוקא לש רצומ ,רנאברפייה תא ריכזהל

 המאתה םג ךכ ךותו ,םירנאבב ןיפילח רחס לש שימג לוהינ

 .וב הפוצה שלוגל רגאבה לש
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 ש

 ןויצב תשרה

 אורקל המ שי רבנ
 ןיאה תא אלממו ,ינויצה םנרטניאה לא ירוקמה ןכוחה ענ יועפוחה ונמזבו ומיאל

 מיסה לא ךרדה הכורא דוע - תוימיטפואה תורמלו .םינפל הפ היהוע לודגה

 הביתכה ינפ" ,"?הכייא - טנרטניאב ירבע ןכות" םיקיתווה םינוידה
 םירתאב אורקל המ ןיאש הז ךיא"ו "?ןאל - תשרב תיאמצעה
 רתויו רתוישכ ,םינורחאה םישדוחב םצקועמ םידבאמ "?םיילארשי
 סויגל םיבאשמ שירקהל םהל יארכש ףוס ףוס םילגמ םיליבומ םירתא
 תובתכ םהבש ,םינושה םילטרופה לש םיניזגמה .םייתוכיא םיבתוכ
 םירכוצו םיכלוה ,םינוש םימוחתב םיחמומ לש םירמאמו תומגרותמ
 .םירכומ תומש עויסב ,הצואת

 בתוכ לייו יזוע ,גניקטנב ךרוע קינקוס ידג :תורסח אל תואמגוד
 םייאמצע תשר יניזגמ םג .הלאוול תמרות דמלמ הנאירא ,ענענל
 "השרח המב" ,"הזורפ ורפ" ,"םוקמב" ,"ארוקה לייאה" ומכ םיקתרמו
 יכ ריכזנ .המ ןמז הזמ רבכ םימייק "יראגילק רוטקוד לש טניבקה"ו
 ,וימיקמ ןיב היה ענענמ ןושמש ידגש ,"רוטינומ" ןיזגמה םש היה ןושאר
 .תשרב תאצמנ ןיידע ולש '97 לירפא תרודהמו

 ,"ןוקילה" ,"םייפלא" ,רתיה ןיב ,םה תשרל ולעש ריינ לש תע יבתכ
 רעשה - םיידועי םילטרופ םג שי ."םירבדה עבט"ו "רחא עסמ"
 ,6-6ט-וא6ס ,הזנמ ,ןאוו ,תורתוכ ,האופר תשר ,ןוויס ,האופרל ילארשיה
 .םיחבשה דומלו הלועמה "תינונס" םג ןבומכ ונשיו

 תשרב אצמנש ,"בירעמ" םילודגה םיימויה םינותיעה ןיב
 ,ןמזמ םש םימייק "סבולג"ו "ץראה" .תורוקנב חקול ,םיישדוחכ
 .הרימשב ומדרנ הארנכ "תונורחא תועירי"בו

 תוחוכה תא אוצמל רבכ רשפא וזה המיענה תואיצמה ךותמ
 וניאש ,יקסניול ןררי ונעדוימ רבעל הלק תנודיק תייווחהל םישורדה
 ,"םיבשוח"ל איה הנווכה .םייאמצע ןכות ירתא תשרל תולעהלמ האלנ
 םידבכנ םיזוחא וויה דוע קוחר אלה רבעבש ,"םומיטפוא"ו"היצפסנוק"

, 

 םהשו ,טנרטניא ירתא תלעפהב םיחוור שיש םירמוא
 םיכרד המכשי .תישיא םאתומה ינורטקלאה רחסמב םיאצמנ
 רתויש המכ תייבג איה תחא .וזה תישיאה המאתהה תריציל
 יתרבחה ומוקימ יבגל רתאל םשרנה שלוגה ןמ םיטרפ
 הכוז אוה הרומתבשכ ,ולש הכירצה ילגרהו יסנניפהו
 :רתאה לש היצזילנוסרפל

 ימוחת תולעב תומייק תוצובקל היינפ איה היינש ךרד
 וארקנש הלא ,תוילאוטריו תוליהק ירק ,םיפתושמ ןיינע
 ירצומ וקלוחי תורוהב םינדל .ןויד תוצובק וא םימורופ םעפ

 םינוש םירזיבא ועצוי טרופסב םיניינעתמל ,החנהב תוקונית |
 .קוביד לש רתאל החונ השיג היהת םירפסה יארוקלו 2
 ,הז םוחתב היתוינכות לע 101. הרסמ 1999 רבוטקואב = |
 אל ונחנא" :סבולגל רמא ,םואבננט יבא ,הרבחה ל"כנמו 12
 םע הנעמ תתל אלא ,ילאוטריו ןוינק רוע תולעהל םיצור | =
 ינורטקלא רחסמ לש םילרומב שומיש ךות ,חוכ דואמהברהחה =
 ."לארשיב וארנ +
 תוליהקה תכרעמ תשרל הצרפ ,ןנכותמכ ,רבמצרב 5%

 רתאלו ,תילארשיה תיטנרטניאה היצנגילטניאה לש לדה גוצייהמ
 האנהו תישיא הביתכ םיבלשמ ליעל םירכזנה לכ ."היפוטסקא" ,שרחה
 ליבשב יתינבש ןולטרופ" ,וארוב תרדגהכ ,אוה םומיטפוא .תילאוזיו
 ."הפ לעב םיקנילה לכ תא רוכזל ירכ ,ימצע

 ,הלילב הלילב" ,יטרפה ונמזב םינבנ יקסניול לש םירתאה
 ,האופר) םידומיל םוי לש ופוסב דוע הזו ,"תנבצעתמ ילש הרבחהשכ
 בשוי אל ינא" רמול אלא ול רתונ אל .(10ז."ב) הדובעו (תישימח הנש
 השוע יתייה םעפ .םימעפל תויחל םג ךירצ ,יתטישל .תנכתמו םויה לכ
 טקייורפ לכל סייגמ םגו רתוי רהמ רבוע םג ינא םויה ,ימצעב לכה
 ."ומוחתב עייסמ םהמ דחא לכש ,םישנא המכ

 ןפואב םיבתוכ םייטרפ םישנאש רתוי לבוקמ ,יקסניול רמוא ,ל"וחב
 בור ,םיירחסמה םירתאב םג .תוחפ ץראב .רמוחה תא םינכדעמו עובק
 וישכע םיארנש יונישה ינמיס לע .טנרטניאל רוקמב בתכנ אל ןכותה
 אל ןיידע וז לבא" הפיסומה ,סברופ ישוש םג השוע ךכ .ךרבמ אוה
 םיירחסמה תוחוכה לכ םיסנכנ עגרכ .יאמצע ןכות לש החירפ שממ
 ."רצב םייתניב םיראשנ םיישיאה םירתאהו ,םילודגה

 ,'םילטרופה ידלי' תארוק איהש העפותה תא םג הריכזמ סברופ
 הזו .ולאה םינושמה תּומשה לכ םע ,לטרופ םימיקמש 15"ה ינב לכ"
 יתחלש ,ענענל ורחבש םשה תא יתעמששכ .ענענו הלאוו תא םג ללוכ
 "?הזה םשה הז המ :רתויב םעזנ 160 ןושמש ידגל

 ,ולוז ,הלחא ,הבבס ,ענענ ,הלאוו ?הלאה תומשה הז המ ,תמאבו
 ריכזהל ןדיקפתש ,תושגרנ תואירק הארנכ ןה ולא - קוטסיפ
 םירז תודשב תוערל ול המלו ,ןוכיתה חרזמב יח אוהש (ת)שלוגל
 תרש לעו ומא תפשב ,לכה ןאכ ול שי םא ,תילגנאב םישופיח ךורעלו

 תיתליהק הטנח =
 יאדכ לבא ,ןויער לש יפוי הז םימורופמ ףסכ תושנל

 !01  תלהנה תא ולאשת .הז תא םישוע ךיא םדוק בוועהל

 םימורופה סיסב לע המקוהש ,לטרופה לש תוילאוטריווה
 דצמ תומעזנ תובוגתב חוול דעצה .ולש םיניוצמהו םימייקה
 םוקממ ורקע םימלש םימורופש ךכ ירכ דע ,םיבר םישלוג
 םיגאבה וררוע םעזה בור תא .טרוא לש תכרעמה לא םבשומ
 לש תואיגשה ךא ,אליממ תיטיאה ,תכרעמב ולגתנש םיברה
 ידמ םדקומ תכרעמה תקשה :תויטקט רקיעב ויה 101.
 םימורופה ילהנמלו םישלוגל ערימ ןתמ יא ,העתפהבו
 ןושארה עובשב ועיגהש תוגולתה ןמ תטלחומ תומלעתהו
 .תכרעמה תלעפהל

 ישנאשכ ,תושובחתה תשיבח בלשב תעכ תאצמנ 0
 ןמ ידימת בושמ תלבק ךות םיגאב םינקתמ הקוזחתה
 ,רתפיי רבכ לכהש םיכחמ קר םקלחב ,ולא .םישמתשמה
 תא .םלועל ובושי אלש םיריהצמו תולגב םיבשוי םקלחבו
 םיחקל לבא .תליאב שפונב םיצפמ רבכ םימורופה ילהנמ
 לכ יבגל ,שי רבכ ,םייתסהלמ קוחר ןיידעש ,הזה רופיסה ןמ
 ךירצ ,םיפוקש תויהל יאדכ :המוד דעצ ןנכתמש רחא לטרופ
 .םיליימ-יאל סחייתהל הבוחו קבריפ לבקל
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 ןב אוהש שלוגל םיריכזמו ףסונ דעצ םיכלוה הז והזו קוטסיפ .ימוקמ
 היוצמ הנהו ,םירחאו ולאכ םיינויזיוולט תוברת ילמס לע לדגש רודל
 הסינכו תרדוב רבכע תקלקה לש ריחמב תיגלטסונ תוקפרתה ול
 דימת אל וזה הטישה ,הרובעתה ינותנ לש הקירבמ ,יכ םא) םהילא
 .(תרבוע

 םיפפחמה לע תרוקיב ול שי לבא ,תומשב קמעתמ אל יקסניול
 םיבשוח םישנא .םידלי לש םילטרופ לצא קר הרוק אל הז" :םהינימל
 שמח ירחא לודג סוש היהיש ,תולקב רוכמלו םלוכ תא חורמל רשפאש
 םיחילצמל וכפהי םה םילעמ םהש םידומע המכמש ,הדובע תוקד
 אל םילארשיה לבא ,ןוכנ תויהל לוכי היה הז תשרה ןדיעב .םיאלפנו
 .הלאה תויוטשה תא ונקי

 ייחמ קלח אלא ,קימיג אל - ונלוכ לש דיתעהמ קלח היהת תשרה"
 ימ לכ אל .דורשי דחוימ ןיינע וא תוריש ןתונש המ קר .םוימויה
 ךרואל הככ דבוע אל הז .הזמ חכשו ,והשמ השעו ,תושעל ול קשחתמש
 לבא ,פייה הז טנרטניאה ,תושגרתה לש הזאפב ונחנא וישכע .ןמז
 ."קוחר אל הזה םויהו ,בלש והשזיאב רמגנ פייה

 ?לשמל ,הלאוול םישנא איבמ המ זא
 ."שופיחה עונמ קר .םימורופה אל חטב"

 התיבועה ל
 ןויסינ הועענ לארשיב םוג

 לועכנו .מנרמניא תחיבועל

 ינפמ קחדנ ומצע אצמ לארשיבש גשומ אוה ינכרצ חוכ
 לע ,ילארשיה םישלוגה להקש ןכתיי .תוחונהו תושידאה
 םעפב יכ םא ,הזכ חוכ ול רבוצו ךלוה ,רורב יתלבה ופקיה
 תוקולח תוערה ויה וחוכ תא חיכוהל שרדנ הבש הנורחאה
 .ןיינעה לש תויביטקפאה תדימ יבגל

 דע ,הרח האלעה לע קזב תרבח העידוה 1999 טסוגואב
 הרדגה ,תוכורא תוחישל הלש בויחה יפירעתב ,60% ידכ
 לש תרשרש בתכמ .השילג לש םינשס םג םיללכנ הבש
 ופוסבש ,ךילהת לש ותליחת היה רפסה תיב ליגב שלוג
 תובשל תארוקה המוצע לע םישלוג ףלא 15 ומתח
 ,הלאוו םילטרופה תכימתב ,טסוגואב 13-ב השילגמ
 קבאמה הטמ ןיב ןתמו אשמ "דכ ךות ךא .101/ר גניקטנ
 םירפסמל וכרעייש תוחיש רסבסל הרכחה העיצה ,קזבל
 .טנרטניאה קפס לש הז םהיניב ,םיפדעומ

 ךורעלו התיבשה תא תוחדל טילחה קבאמה הטמ
 הרזח ןכמ רחאל םימי רפסמ ךא ,קזב תעצה לע העבצה
 27 ,שרח רעומ עבקנ התיבשל .העצהה ןמ הרבחה הב
 ועלגתנו לבלבתהל םישלוגה ולחה רבכ ןאכ .טסוגואב
 הארנ .דעצה תוציחנל רשאב תוער יקוליח םהיניב
 ןיידעו ,תאז לכב ורכחתהו וקפאתה אל תמאב םירוכמהש
 םירתאב הרובעתה ףקיהב 30% דע לש הרירי המשרנ
 ,םויה ותואב םיילארשי

 דרשמ ץחלב ,האבה הנשל התחדנ םיפירעתה תאלעה
 .תימשר הלפקתה אל םלועמ ,הדיצמ ,קזב .תרושקתה
 לע החמשב רשבמה ןייפמקב תאצל הזררזה ףא הרבחה
 דרשמ הילע הפכש דעצ ותוא ,20%-ב םיפירעתה תררוה
 .תרושקתה



 ףירח תויהל קיפסמ אל .םויח
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 תובוטה
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 הרמהל ח"גא

 .תובוטה
 האצות זוכי =

 דאמ ףירח תויהכ .ךירצ
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 םיקסע להנמל רפסה תיב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה +
 לארשיל טנוקסיד קנב ןרק לש הדוסימ

 לש ישילשה רוזחמל המשרהה תחיתפ לע העידומ
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 2000 יאמ < 1זז רוזחמ

 :רשקתהל ןתינ םיפסונ םיטרפ וא/ו סרוקה תרבוח תלבקל
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 יו - ה א וש 1 טלי צל שלה

 ויצב תשסרה |

 המ ריהבמ ,היה המ רפסמ ,םנרמניא ןמפק אוה ,ריופ רורד

 תועועעמ תולאוע המכ לע הנועו - דיתעל הפוצ ,הרוק

 אוהה םע החיש
0 

| / | 
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 ?תטרחתהו תשרה ךרד תינק המ תואיגשב םיבתוכ לארשיב םימורופב םישנאש יתוא ןכצעמ" לש הידמיטלומה ףסומ ,"טנרטניא ןטפק" לש ןושארה ןויליגה /

 | || אל ןיידע םהו ,םישדוח השולש ינפל ,ןוזמאמ םירפס המכ יתנמזה" ."ביתכ :תילאוטקא תיארנ ןיידע ,בגא ,רעשה תבתכ .11.3.97-ב אצי ,"ץראה" | |

 | ."טרחתמ רבכ ינא הז לע .ועיגה ?םלועל סנכנ תייה אל רתא הזיאל ,םדוק רוע ליחתה ןטפקה לבא ."סטייג ליב לש ררולפסקאה תנכס" 6 ַש

 | ?ןטפקה לש רתאב הנשמ תייה המ ."הזכ רבד ןיא" ירחא .ןותיעה לש עובשה ףוס ףסומב דומע קר היהשכ ,םינש 4-ב ינפל < 9

 | || איצומ ,ןויכראה תא רפשמ םג יתייה .הזה קרקריה עקרה תא ילוא" ?תיליגש ירטוזא יבה רתאה המ וכפהו ,הזה ןיינעל םיארוק םג שיש "ץראה"ב וטלק הנשמ תוחפ תצק 1

 ."טא'צ ךרד ,ןמזה לכ לעפיש ווטוס עיצמו רתאה לש תילגנא הסרג ."ירטוזא רתוי שי דימת .הז לע הבושת יל ןיא" .ףסומל ותוא 1

 ?ולאש אלו ,ותוא ולאשיש הצור יכה היה ןטפקהש הלאשה המ ?ךלש בשחמל םש תתנו ,לכמ ארונה רבדה תא םעפ תישע םאה לע ןיזגמ הז" :ולש יצולחה ףסומה תא רידגהל הסנמ ריופ רורד 1

 "?האלעה הצור" ."אל" והשמ עיצהל הצורו ,ישומיש תויהל הסנמ םגש ,טנרטניא תוברת ,

 ?טנרטניא ןטפק היה אל וליא טנרטניא ןטפק היה המ ,םוכיסלו ?עבטה קיחל הנורחאה םעפב תאצי יתמ יארוק תא םג ךושמל םיצור ונחנא .םישרח םישמתשמל םג ,םלוכל / +

 ."בושחל ךירצ ינא ...ילוא ...עדוי אל ינא" ."ידמ בורק ןיידע הזו ,ןמזמ היה הז" ."םהלש םידליה תא םגו "ץראה" /

 ?לודג היהישב תויהל ןטפקה הצר המ זא תייה המ ,יכרותה טנרטניִאה רוביג ,ריהאמב שגופ תייה םא -מ רתוי אלו ,תירבעב םירתא 100-מ רתוי אל ויה ,םק "ןטפק"השכ 1

 ."יאבכ" ?ול רמוא התואב .םיבשחמ ישנאו םיטנדוטס רקיעב ,ץראב םישלוג ףלא 0 1

 ."ןייתחס" ונלעפ ,םיינוהמת תצק ונשגרה ,םיקתונמ ונייה" ,ריופ רמוא ,הפוקת 4

 "ואו" תא ונל היה .םיצור ונחנא המ קוידב ונערי אל .קיר ללחב | > .1
 ,ילארשי טנרטניא קוש היה אל .רבד יניבמל ,יראזיב ןא בשחנ הז םגש 4 .

 ."םלועב הרוקש המ לע קר ונבתכ ןכלו 1
 רתוי הברה םוירמל הכפה טנרטניאהש הזל רבעמ ,הברה הרק זאמ" :

 .םוקמושב ףחרמ אל רבכ ,ילארשי ןותיע רבכ אוה ןטפקה ,םויה .יממע |

 רשפא .ונמזב הב ונכמתש ,קזב דגנ התיבשה ומכ םיימוקמ םיאשונ שי +

 םגו ,ץראב תשרה תא םינובש םישנאה לע ,ימוקמה קושה לע בותכל ו

 לש םג ,םיילארשי םירתא רתויו רתוי שי םישדחה םירתאה רודמב :

 .םייטרפ םישנא
 ירתאמ ןכות םיפסוא קר םצעב ןכות ירתא הברה ,םויה םג םנמוא" \

 רבכ שי לבא .םהלשמ תכרעמ םיליעפמ אלש טעמכו ,םירחא ןכות
 תוכיאהו הלוע רחבמה ,גניקטנו הלאוו ומכ םירתאל םייעוצקמ םיבתוכ
 ."ןמזה לכ תרפתשמ

 לשמל ומכ ,ירחא הנש ץראל עיגה םלועב הרקש המ לכ ,םצעב"
 ,ןושארה היה ראה" הנשב ץוחבמ וילע ונבתכש המ לכ .םוסרפ רוסיא יווצ לש אשונה
 ץראב תשרב תויושחרתההש הפוצ ריופ ."הנה עיגה םואתפ ,הנושארה

 דואמ םירחתמה ןכלו תויגולונכטב םגו םינכתב םג ,ב"הראבש ולא רחא בוקעל וכישמי = <
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 םג ,ונממ סיעפשומ .דנואס יצבקב שומישו (ו/\פ) רלולסב טנרטניא ומכ

 ףסומה תומדב ,הנורחאל ךל ומקש תוגלוקה לע בשוח התא המ '1
1 0 

 ב ?"תועידי"ב רודמהו ייבירעמיי לש \.

 תמ אל ינא .בוציעב םירודמב םג ,ונממ םיעפשומ דואמ םה ןכלו ,ןושארה היה ץראה" 3

 בז רקאה לכ םש ךופהל םילוכי םה ,םהילע תמ אל ינא .בוציעב םגו +
 ילוכי +

 םילוכי םה ,םהילע ויה אלש םיסוריו ינימ לכ לע םיעירומ םג םה .לארשי רוביגל םטוח 4

 רקאה לכ םש ךופהל ,ןימא ודיע תא ונל היה ,לזמ היה ונל .םירפתשמ םה לבא ,וארבנ אלו 0
 ."הלאכ םיניינעב תוליפנמ ונתוא ליצהש

 רובי וח בו 2
 ביגל םטוח ב ?ךל םאמנ אל - םינש עברא +

 םג םה .לארשי 0 ,הנתשמ טנרטניאה .יל סאמנ אל ללכב ללכב ,יל סאמנ אל ,אל" .

 ינימ לכ לע םיעידומ לש רתאה לע םג יארחא ינא וישכע .התיא דחי הנתשמ ןותיעהו 0
 ."וילע בותכל קר אל ,טנרטניא תושעל םג ףיכ הזו ,'ץראה'

 ויה אלש םיסוריו

 םה לבא ,וארבנ אלו רהפחנ ןטבהכה

 היה ונל .םירפתשמ

2 

 ₪ 3 - יו רו רימה

 תמישר ריבעהל ריופ רורד תואינ ,סכולג לש תדחוימ השקבל
 : ו : תא ונל היה ,לזמ קוחר ,לצב ראשיהל ףידעה התע רעש ,טנרטניא ןטפק לא תולאש

 ו ו הר 7 - רבכ רוביצה םע קלוח אוה ויגיגה תאש תורמל .תיתרושקת הפישחמ
, | / 

 נארה חה לאוט רווה בוצה תבלול | ליצהש ,ןימא ודיע רמאנו םידקנ .ידמל םישיערמ םיטרפ הנושארל ןאכ םיפשחנ ,םינש
 : תוליפנמ ונתוא .ףוסבל הנק אל אוה ,הברה ךכ לכ וילע רבירש פוט"פלה תא יכ ,קר

 יהלאכ םינגינעב תשרב הנורחאל ךתוא ןבציע יכה המ ?תשרב הנור ןבציע יכה ה

 ב
 לש ושאר

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר סוי ,קוטדייה



 61560 םאקס 2000 - םוינליזמה עוראל הנונזה

 אית ,לטנניטנוק-רטניא דוד ןולמ

 2000 ראוניב 11-12 ,יעיכרו ישילש םיִזָני

 תרושקת תונורתפב תימלועה הליכומה ,סמטסיס וקסיס |

 עוראב םישודיחל ךרעהל ךתוא הנימזמ ,טנרטניאל | .

 .01500 =א00 2000 |

 רתויב תושידחה תויגולונכטב ןודי 6560 =אמ0 2000 עורא

 ,החטכא ,תוירושיק תוינידמ ,(שס!ש) != יבב לע לוק תמגודכ

 .דועו תוידיתע תומבמ ,(/ש1%5) תויטרפ תילאוטריו תותשר

 סמטסיס וקסיס תרכחמ םיריככ םיחמומ ופתתשי עוראב

 - אז. צעוווואחה אטט םהיניבו ,םייבטרטסאה היפתושו

 .הקירפאו ת"הזמה ,הפוריא רוזאל וקסיס אישב

 רוחכל לכות םהמ ,םינוש םיכשומ השולשמ היונכ עוראה תינכות

 .ךרובע רתויב המיאתמה האצרהה תא

 םיטקייורפו תותשר ילהנמ ,םיר"מנמל דעוימ עוהאה

 .תוטלחה ילכקמלו

 .01560 םאקס 2000 עורא לכ לש תטרופמ תרכוח ץפות כורקב

 עטעש/.01500.60חה/ו| :זקפיס רתאל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל

 09-9700000 .לטכ וא 03-6182999 ,03-6164231 םיחקפל וא

 84.1.2000 ,ישילש םוי דע שאר המשרהכ הנתומו לכגומ תומוקמה רפסמ ךא .םולשתכנ הניא עוראב תופתתשהה
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 .תרושקתה תועוצקמל ליגוזזה הכמסהו הכר'דה זכר

 ₪ אד
 *אא.ה9 ו צ| | ה ה

 אסצ6||.

 ו ?ולטנרופ תצובקמ



 : 5 -נ לב, .ל/ש* יו

 ו

 ב יה לו להקל

 שש :.--ייש | ןקלה .4-הרהנ יקרה: ףקוק דקו ה החדה הורה לדחה\

 דחה -:הר חה 7

 ררקמהו ואדיוה .בועהמה לא רבדל ליחתנ בורקב

 ףסב הזה גולאידהמ תוועעל תנווכחמ א56 .ונלש

 ואדנל יפא

90116 |08 5.00.11 

 התשענ םישנא ןיב תרושקתה ,םדק ימיב ,םע

 ,בתכה אצמוה םימיל .דבלב רוביד תועצמאב
 בתכה ירחא .רובידה לש ורהוז תא טעמ םיעהו
 תואצמה .םלענו ךלה רהוז ותואו ,סופרה אב
 וריזחה היזיוולטהו ויררה ,טוחלאה ,ןופלטה
 םע דימתש אלא ,הריזה זכרמל רובידה תא

 ךכ .רישכמה תא חותפל שי וידרה תא עומשל ידכ ,ינכמ ךווית
 וליאו ,רפסמ דילקהל שי ןופלטב .ואדיווהו היזיוולטה םִע םג
 .רבכעה תועצמאב שיקהל וא תוארוהה תא רילקהל שי בשחמב

 יעצמאכ רובידל רוזחנשכ ,לגעמה רגסיי הלא םינשב
 ונייח תא םילהנמש םינושה םירישכמה ןיבל וניניב ךוותמה
 טנמלא ינוירבה עדמה ירפסב .םירחא םע ונלש תרושקתה תאו
 ןבומ היה םירצוילו םיכתוכל ,תובר םינש הזמ רוגש לוקה יוהיז
 אוהש םויה אוביש חינהל ריבסו רתוימ ינכמה ךוויתהש וילאמ
 ירצומו םיבשחמ הליעפמה ,רתוי תמדקתמ היגולונכטב ףלחוי
 .רוביד תועצמאב םינוש תרושקת

 ילב אל .הדבל תמייקתמ הניא רבכ תרושקתה ,םויה לבא
 ומוקמ תא אצמי רוביד יוהיז םג ,םירבדה עבטמ .טנרטניאה
 םינופלטב שומישל וג ירתא םימקומ םויהש יפכו ,טנרטניאב
 5קטט0) לטרופ 'ץיפס וא לוק ירתא אוה שדחה םשה ,םידיינ
 עצבתת שמתשמה ןיבל םהיניב תרושקתהש םירתא - (סח]
 ןופלטה תועצמאב םג אלא בשחמה לומ אקווד ואל ,לוקב
 באשנו לוק רתאל ןופלטב רשקתנ וב ןדיעה .ירלולסה ןופלטהו
 .חתפב אוה .קוחר וניא ,תילוק תרושקת תועצמאב ערימ ונממ

 ןליא ידי לע המקוה (אגוטתו 5סטטסמ ססתומוטתוטבםטח) 6
 תליחתב - 0570 יאצוי - (0ד0) ןונר באזו (ל"כנמו אישנ) םולש

 .רלוד ןוילימ 2.5 '97 תליחתב הרבחב העיקשה דרלט .'94 -
 ותיבב דבע דחא לכ .םיררשמ הרבחל ויה אל ,וז הפוקתב
 םה .ןליא לש ותיבב םוי יצחל עובשב םעפ ושגפנ םירבועהו
 לש היגולונכטה חותיפל ףונמ ושמישש םיטקיורפמ ומייקתה
 .:הרבחה

 הביבסב רוביר יוהיז :תורתוכ יתש שי א56 לש היגולונכטל =
 הסיחדו - וכ ולשכ םירחא םולש יפ לעש טקא - תניועו תשעור

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר םוי ,םש"ייה
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 :םולש .לודג ןורתי הל הנקמה ,היגולונכטה לש תיתוהמ
 גויח רבד לש ופוסב בייחת היצלוגרהש ,איה ונלש הכרעהה"
 םיידי לארשיב קוחה בייחמ םויה .הגיהנ תעב רוביר ירי לע
 ."תוישפוח םייניע תארקל ךלוה םלועה .תויונפ

 הקרבנ איה .םישרוח 4.5 הזמ תירחסמ א56 לש היגולונכטה
 התכז םולש ירבדלו ,הילטיא םוקלט ידי לע '99 תליחתב
 לטקלא אוה ןושארה .תוחוקל ינש הרבחל שי לארשיב .םיחבשב
 היצרפוא ימואלניב קזב רובע א86 תמשיימ התרזעבש ,לארשי
 תלעב איה היינשה .גויח יסיטרכב שומישב רובידב גויח לש
 .םוקלסב לטרונ לש םיגתמב התוא הניקתמש ,דרלט תוינמה
 ומכתסה ,הכ דע .דחוימ סיטרכ הז ךרוצל החתיפ דרלט
 .רלוד ןוילימ יצחכב תוריכמה

 היגולונכטה חותיפב איה הרבחה לש תיוושכעה תודקמתהה
 רואמ .הזל םיאתמ רואמ רצומה" .רוביר ילטרופ לש המרל
 םות ינפל ילואו תוינפ שי .סקרמקוב םע דבועש ימל םיאתמ
 .םולש רמוא ,"טולייפ הארנ 2000 לש ןושארה ןועברה

 התליחתב םיאצמנ ונא ,אפ6 לש היגטרטסאה תרמוא ,ןאכו
 הכפהמה .טנרטניאה לש תישילשה הכפהמה .הכפהמ לש
 ןאכ רבודמ אקווד ואל .תונולחה התיה ,םולש טרפמ ,הנושארה
 תוחתפתה לע תערכמ העפשה ךכל התיה ךא ,טנרטניאב

 תלוכיה - םינפדרפרה תכפהמ התיה היינשה הכפהמה .תשרה .

 הכפהמה .םינומהל רצומל טנרטניאה תא הכפה שולגל
 .רובידה תכפהמ איה תישילשה

 וישכע .החטבה היה רוביד יוהיז ,בר ןמז ךרואל" :םולש
 -ה קר היה הכ דע .הביס שי .ךרע הל שיו הלשב היגולונכטה
 רובידה יוהיז באשמ ,וזה הטישב .(\סוטס 40113160 כ131וחפ) כ
 יפלא םיכירצ ויה צגמ-ב םא .תורשקתהה ןמזב קר לצונ
 ,ןאכ .םיצורע יפלא תואמ ךירצ לטרופ 'ץיפסב ירה ,םיצורע
 שערל ןויסיחה ןורתי םג .םוצע ןורתי שי הסוחר היגולונכטל
 תביבס ןה .לודג יוטיב ידיל לטרופ 'ץיפסב אב ץורע יתוויעו
 ."רואמ תושעור תוביבס ןה טנרטניאה תביבס ןהו רלולסה

 ?קושה קלחתמ ךיא
 10% ללוכה ,ןוילעה הצקל לודגה בורה ןיב קלחתמ קושה"

 ןת ,רמוא ינא .הלעמלמ קושה תא םיפקות ונחנא .םיקסעהמ
 .ןוילעה חלפל קר אל ,םינומהל תורישה תא

 ?םינומהל תורישח ןאב המ

 םיתוריש ןיב קלחתמ הז .ש/\ "ה אוה םינומהל תורישה"
 ךותב רובידב טווינ ןיבל ,הדיעו תחישו ירחא בוקע ומכ םיילוק
 ."ילוק הנעמ לש את

 .םוקלסב רבכ שי הז תא ?שודיחה הפיאו
 לש רצומ הז .בטיה םוקלס לש רצומה תא םיריכמ ונחנא"

 המל דוגינב .תירבעל הבסהה תא ול ונישע ונחנאו לטרונ
 התא .הארוה ןתונו סנכנ התא .חוטש ונלש טירפתה ,םש הרוקש
 הדיעו תחיש לש הארוה תתל ,לשמל .ףצרב םירבד רמול לוכי
 רוביד ןיבהל תלגוסמה השימג תכרעמ וז .המלשו יפא םע
 ."יעבט

 תורבחה ןיב ,רומאכ ,קלחתמ ילוקה יוהיזה תיישעת קוש
 הצובקב .םינומהל תונופה הלא ןיבל ןוילעה קושב תולפטמה
 מב" 5קטטט|ווסזאצ ,ספיליפ ,אטגתטט תא אוצמל ןתינ הנושארה

 השכרנש ,/65 םע דחי ,א56 תאצמנ היינשה הצובקב .טנסולו
 .תינמרגה דטומוט"ו תיגלבה 1.814 ,ספיליפ ירי לע

 תכלוהו ,ילוקה יוהיזה קושב איה םג היוצמ תילארשיה טרא
 םיריכזמ רשאכ ,וז הדוקנב .הצקה רישכמ - רתויב ךומנה ןכרצל
 לנפל קושב היוצמה תילארשיה הרחתמל תבשחנה ,טרא תא
 ןימאמ ינא .ךלוה םלועה ןאל הלאש שי" :םולש רמוא ,א6
 ."הצקה רישכמב םינימאמ טראב .יזכרמה ררשמב

 תשרה תמרל פי'צ - תומר יתשל תונורתפ שי א56-ל
 ףסומה ךרעה דויצ תמרל 6 סיטרכו (א565חַקו86 ארקנ רצומה)
 ,ימואלניב קזבב טקיורפב .(גז00א808 ארקנ רצומה) תשרה לש
 שי דחא לכבש ,םיבשחמ המכב רבודמ ,לטקלא די לע עצובמה
 32 רעב ךומתל לגוסמ סיטרכ לכ .גז600א868 יסיטרכ המכ
 םע החיש להנל םילוכי םישמתשמ 32"ש רמוא הז .יוהיז יצורע
 גויח סיטרכב קיזחמ שמתשמ לכ .דחא 6 סיטרכ לע תכרעמה
 .םירפסמ תורשע שיקהל םוקמב רוביד ידי לע ותוא ליעפמו
 ןאפ0חקותט פ'יצה תא ועימטה ,םוקלסב ררלט לש טקיורפב
 .לטרונ לש גתמה ךותב

 ןוויכל ךליי ,רבר לש ופוטב ,םלועהש בשוח ינא" :םולש
 ,סנזיב דח אל הז .םינכרצ לש קוש ןיאש רמוא אל הז .היזכרמה
 שומישמ רבעמל הז תא הוושמ ינא .וב ןימאמ אל ינא לבא
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 34 'מעמ ךשמה (- 1

 לש ילוקה אתה תוריש ומכ ,היזכרמב ילוק הנעמל םינובישמב
 ."םויה קזב

 ?לטרופ 'ץיססל םג םישמשמ םירצומ םתוא
 ."םישרח םירצומ ךירצ אל .םירצומ םתואב רבודמ .ןכ"
 רלוד ןוילימ 100 לע ,/99-ב רמע ילוקה יוהיזה קוש ףקיה

 לסימ םאיליו :רוקמ) תיזחתה יפל .ילותב שממ .לכה ךסב
 -ב ,רלוד ןוילימ 300-ל קושה לדגי 2000 תנשב ,(א1 תרבחמ
 2003-בו רלוד דראילימל 2002"ב ,רלוד ןוילימ 600-ל 1
 ,םינש עבראב 17 יפ לש לודיג רמוא הז .רלוד רראילימ 1.7-ל
 ךכ לכ הזה םוחתה .לטרופ 'ץיפסה םוחת אלל ןיידע הז לכו
 .תויזחתב לולכ וניא ןיירעש ,שדח

 ררעב עמשנ אוהו ,ןוזח שי םולש ןליאל םג ,ל"כנמ לכל ומב
 ךשמב ולפוט אל - ןופלטב םגו בשחמב םג - תודלקמה" :ךכ
 םע תרושקתל רכעמב ,וישכע הרוק הז תא האור ינא .םינש

 לבקנו רוכידב תוכרעמ ליעפנ 20007ה תונשב .רובירב הנוכמ
 רשקתת התא :תיבהמ הטילש לש םולח שי יל .רובידב םיתוריש
 תושעל הצורו ברע תונפל ששב עיגמ ינא' :דיגתו התיבה
 לכות החיש התואב .היטבמאה תא ךל םמחת תכרעמה .'היטבמא
 ערמ לש םלוע והז .ןגזמ וא רונת קילדהל הארוה תתל םג
 תנכתל שנועה תא הצור אל ינא .ללחב האסידוא לש ,ינוידב
 ךלוה הזה ןוויכל .רובידב תוארוה תתל הצור ינא .פייט ואדיו
 ,"רובידב איה רשקתלו ליעפהל ונלש תיעבטה ךררה .םלועה

 קר אלא ,יפוסה ןכרצל תכלל אל תיקוויש האיגש אל וז
 ,ונימי לש תרושקתה םלועב ,רבד לש ופוסב ירה ?םיליעפמל
 .םש איה הלודגה הסמה

 םדוק .ףרה תא ונרבע אל רוע יכ ןכרצל תכלוה אל א"
 הז ןופלטב היהי הזש עגרב .ןופלטב הז תא תוארל םיכירצ לכ
 היגולונכטה םע םש היהנ ונא ,הז עגרב .יפוסה חוקלל -
 ."ונלש

 םורט ףיקשת תרגסמב ,תרושקת םילעופ העידוה הנורחאל
 8% תרומת א56"ב רלוד ןוילימ 1.5 לש העקשה לע ,הקפנה

 הז לע רבדל

 ,ןוה סויג בבס לש ותישאר השעמל איה העקשהה .תוינמהמ
 .ףסכה ירחא רלוד ןוילימ 12 לש הרכח יווש יפל התשענ איהו
 דרלט .םיפסונ םיעיקשמ סנכיהל םייופצ יווש ותוא יפל
 ,רלוד ןוילימ 3.6 (היצפוא שומימ רחאל) לכה ךסב העיקשה
 םויה קיזחמ םימזיה ינשמ דחא לכ .הרבחהמ 38%-ב הקיזחמו
 .8%"ב םיקיזחמ םירבוע וליאו ,23%7כ

 ,2000 לש ןושארה ןועברב ,ףסונ ןוה סויג לע רבדמ םולש
 .לטרופ 'ץיפסה אשונב רקמתיש ,רלור ןוילימ 6-5 לש ףקיהב
 לפטת אבה סויגב םלוא ,םימזיה ירי לע ושענ םיסויגה ,הכ רע
 םימרוג ינש םע תוחיש תולהנתמ רבכ .תועקשה תרבח רבכ

 .ןיינעב

 לדרלט לש תוברועמה םכילע העיטשמ ךיא
 תולכתסה שי ,דרלט ל"כנמ ,לט-יבא ןבוארל .קיזמ אל הז"

 בשוי אוה רשאכ .יניינע רואמ אוה .םיקסע תטומ דואמ
 .הרבחל בוט רואמ הז .ויניע דגנל הרבחה תבוט ןוירוטקרידב
 ."םיהדמ טושפ ןבואר לבא ,יתגאר ל"כנמה ףלחתה רשאכ

 ןיינטמ קסע .תומוסרפ בכוב ולש ל"כנמסה ,טסידנג אוה םולש ןליא

 הארנ םולש ןליא וב ןפואב דחוימ דואמ והשמ שי
 ,הובגו הזר םדאל הנווכה "הארנ"ב .רבדמ אוה וב ןפואבו
 ר"ויו ל"כנמ לש ליגרה הארמה אל ,ןקז רוחשו רעיש רוחש
 וירוה ךא ,ףסוי לת ץוביקב דלונ ,43 ,םולש .קט-ייה תרבח
 רובידה תרוצ תא וליפא ,לכה ריבסמ הזו .ודוה ידילי
 .תדחוימה

 היה ידנג המאטאהמ .ןליא ריבסמ ,"טסידנג ינא"
 הירפמיאה ןוטלשמ תואמצעל ודוה תא ליבוהש גיהנמה
 יוור היה ודוה תואמצעל קבאמהש תורמל .תיטירבה
 התיה וז .תומילא יאל ףיטהש הז היה ידנג ,תומילאב
 .ומע ןב ידי לע חצרנ םג הלשבו ולש הרותה

 ינאש המב שוחנ דואמ ינא .ללמב םילא אל ינא" :םולש
 תא לוקשל יאדכש בשוח ינא'ש רמוא ינא רשאכ .השוע
 ךכ .הז תא תושעל ךירצ אלש ןווכתמ שוריפב ינא ,'רבדה
 ."הנידע הרוצב 'אל' רמוא ינא

 ?טסידנג תויהל הז המ .רתוי יל רפס
 תומילא לש ךרדב אל ילש םיגשיהה תא יתישע"

 רמול השק ,םייתניב .דחאל דחא לש ךרדב אלא ,תילולימ
 ןוירבהו טסיאו'צמה ילארשיה ,ללכ ךרדב .יתלשכנש
 .""יתיעט' םירמואו םיאב םקלח .העוטו השלוחכ תאז האור

 ?העוט אוה המב
 תאז םיאור םילארשי .הפי רבדמו סמונמ ינא"

 ."השלוחכ
 ?םיטסידנגב לארשיל ולע ךירוה
 ."תיבב יתגפסש המ הז .יתלביקש ךוניחה הז"
 .ץוביקב ןווכתמ התא
 המורת התיה חטב ץוביקל יכ ,ףיוזמ ידוה ינא ןכל"

 ."יתוא הלקלק תצקש
 ?ודוהל תעסנ
 אל
 ?המל
 יתדמל םינשה ךרואל .םש ינועה תא תוארל יתיצר אל"
 רתוי הסאלקב ויה ונלש םירוהה .םש השקה ינועה לע
 םידוהיה ונחנא .םיני'צוק אל ,לארשי ינב ונחנא .ההובג
 ."םינוריעה

 ?ץוביקה ירחאו
 תיימינפל הנש 20-ל יתבזע ןכ ירחא .דודשאל ונאב"

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר סוי ,קט"ייה

 .םידומיל תונש רשעו יאבצ תוריש ,םילשוריב תימרכ
 ."םידלי השימח םע יושנ ,רודשאב ינא םויה

 .בושח דיקפת ךלצא קחשמ אצומהש םשור השוע
 םישרושלו עקרל שיו ,ילע תלאש .אל טושפ .אל"

 הרבחה תא ,םייחה תא האור ינא ךיא לע העפשה יתלביקש
 ."אפ6 תאו ביבסמ

 קוויש ל"כנמס ,ןרא קילומש םג ףתתשמ השיגפב
 רמול יל השרוי םא" :ברע תמ אוה ןאכו ,א86 לש תוריכמו
 תולבקתמ ובש ןפואה .הרבחב הרוש ןליא לש חורה ,והשמ
 תיטמזירכ תוחכונ םע גיהנמ רחא דצמ .הריוואה ,תוטלחה
 תלוכי ול שי .וילא עיגהל רשפאש והשימ ינש דצמו ש
 ."המיהדמ הדימל

 ןמזה לכ .הנתשמו תימניר תיקסעה תואיצמה" :םולש
 ."דומלל ךירצ

 .םולש ןליא
 תויחל ידכ לכוא

 .ןרא קילומש
 םינשידואו תוחיתפ

 י:תא םידבועש םישנאה דחא סא"

 ,ןשידוא תושעל סעפל סעפמ הנהנ

 אישנ ןגס אוהש תורמל ,בוט הו

 עונמה תא ןתונש המ הז .קווישל

 "םולכ :ינא המ יכו .הרבחל

 ?הרבחל השוע ןליא לש חורה המ
 םירבד עיצהלו אובל םילוכי םהש םיעדוי םישנא" :ןרא

 ."תוחיתפ שי .םינוש
 דימת אל ונחנא .לכה עדוי אל שוריפב ינא" :םולש

 םיגשיה גישמ ינא .המכסהב םישענ םירבד ךא ,םימיכסמ
 יתא ורבע םקלח .הלש אלפנה תווצה םעו הרבחה םע םיפי
 עשת היהש ,קילומש תא .ילש םיטנדוטס ויה םקלח ,רבעב
 ר"ד .תויפלת טקיורפב ,אבצב יתרכה ,סרבמוקב םינש
 םייוליעה רחא אוה ,רצומ חותיפל אישנ ןגס ,ןמולפ סקילפ
 לוכי ינא .דוקוידואב היה אוה .רובירה רוביע לש םוחתב
 ונל שי .רנוילימ אוה ילש םירבועה דחאש הזב תואגתהל
 ינלוג הרפוע .הקיטנופו תונשלבב םיחמומ םירוטקוד ינש
 ןליא ינא ,תרמוא תאז .קילומש רחאל תויפלתב התיה
 ."םישנאה הלאו רודשאמ םולש

 ריכזהל ךירצ אוהש עדוי ,ןותיעל ןייארתמש ל"כנמ לכ
 וריגי אלש .םהבש םיריכבה תא דוחיב ,וירבוע תא חבשלו
 םירכזנ םהמ םיבר .טיררקה לכ תא ומצעל חקול אוהש
 תמועל ,םולש ןליא לצא .ןויארה םויס םע ,בגא ךרדבכ הזב
 ,רברמ אוה וב ןפואב ,ולש תווצל הבהאה תרכינ ,תאז
 .ויניע לש עבמב

 הרומאש השיגפב םג ,לכוא אל טעמכ אוה ,ךכל רבעמו
 .ויפ לא רבד איבה ישוקב אוה ,םירהצ תחורא תויהל התיה
 לכוא ינא" :תימוהת תוניצרב הנע ךכ לע לאשנ רשאכ
 םירחא ,ינממ לידבהל .הרירב ןיא רשאכ ,תויחל ליבשב קר
 ."לוכאל ליבשב םייח

 תא הלעמש ימ .תונלבוסה אוה החישב הלועש ףסוג ןפ
 אוה ל"כנמסכ וריקפתמ ץוחש ,ןרא קילומש אוה ןיינעה
 תרבח ל"כנמס ןיב רוביחה .היזיוולטב תומוסרפ בכוכ םג
 לש תונלבוסה" .רזומ אוה תומסרפב קחשמ ןיבל קטיייה
 .קילומש עבוק ,"הז תא יל תרשפאמ ןליא

 םידבועש םישנאה רחא םא" :הזל םג סחייתמ םולש
 תורמל ,בוט הז ,ןשירוא תושעל םעפל םעפמ הנהנ יתא
 .הרבחל עונמה תא ןתונש המ הז .קווישל אישנ ןגס אוהש
 םהש הלאה םיאלפנה םישנאה תא שי ,םולכ ?ינא המ יכו
 ."הרבחה

 ואדנל יפא



 .חוקל לש היעב לע דובעל קיטפהל סילגוסמ ונניאש אל

 .המידק םילגלגתמ ונא רשאכ דצב התוא חינהל םיאנוש ונאש אלא

 םיעוציב ןחבמ ץירהלו ןנכתל ונרזע עודמ הביסה וו .לכה תוזח איה העונתה תוריהמ ,טירטס לווב

 תוינמה קוש יכ חיטבהל סילגוסמ ,!/ווסזספס! //וחטסואפ ד" :ססובמ ,ונלש םיתרשהש חיכוהש

 ןיידע אוה ,ךכ רחא תוינמ דראילימ .תועונת לש לושחנ ךותב וליפא ,לועפל ךישמי !850860| לש

 דע ספטלו תורחסנ תוינמ דראילימ ינשב לפטל לגוסמ אוהש ונחכוה ,השעמל .תואיכ לגלגתה

 - ,םינימאו םיביצי \/חו8ע5 \ףו8ח18'* :תרש הניקתמ \88086 ,תעכ .סויל דראילימ העברא

 ולודיגב רתויב ריהמה תוינמה קוש רשאכ .!חזפ|" ק6חזוטזחה" !!| א660חז" דבעמ לע םיססובמה

 .ושצעצע.טחו8ץ5.ססחו וכרדב דומעל אל בטומ ,לגלגתמ ב"הראב

₪ 
 סה זוונו | [[
 א60ח."

 יתרש הניקתמ 46

 שחופץפ 4ףטהח(ה 65 0
 ירבעמ לע סיססובמה

 !חו6]- 6חווטוה " [!| א60חז*

 ט ר /

 .הז תא סיתושו ,םינשי ,םילכוא ונחנא וו %

 1999 \/חופץפ 60?טסז8זוסה.

 סה 0ה1וטזה -ו 1 9 ש ינמי 1
 5% 7 !חז81 !חפו06 למסה ,!חז] .טפוסורקימ תרבח לש סימושר םיירחסמ םינמיס םה \וח0סשפ אז -ו ₪ו6ז050/( .סיסינוי תרבח לש ירחסמ ןמיס אוה 8

 דווס 855080 5100% 1בזאפז, !חס. לש םושר ירחסמ ןמיס אוה 48086 .לטניא תרבח לש ירחסמ ןמיס אוה 6חזוטחה !|! (80ח -ו םימושר םיירחסמ םינמיס
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 הילש

 2000 ראוניב 5 ,יעיבר סו> ,קש"י"ה - 6

 יי

 ב

 סםייט לשנעייפ .סניקמוט דרא'ציר

 תעדל םיצור םתא םא לבא .סייפסרבייס אל ילוא ה
 עודמ ,טנרטניאה לע םיבשוח םייתימא םישנא המ

 תנכושש ,רבעשל גייד תרייע ,יבזמירגב ורקבת אלש +
 ,הילגנא לש יחרזמה הפוחל

 רמוא ,"ןיינעתמ אל'נא יכ הז לע יתוא לאשת לא"
 ספי'צ דנא שיפ תדעסממ אצי קוירבש ,תיאשמ גהנ ,'תימס קרד
 ,הפ רתא .הז לע עומשל רבכ יל סאמנ" .חזמל ליבומש בוחרה הלעמב
 ."תוריקה לע ספטל ליחתמ רבכ ינא - םש םוק.טוד
 איה םצעב ,ןוקיליסה קמעמ דאמ הקוחר יבזמירג ,תודוהל םיבייח =

 ספרו'תילק תא םירפוס אל םתאש הרימב ,םוקמ לכמ דאמ הקוחר

 קנעה ריגאתש ךכב ןומט רפכב ןיינעה לבא .יתימא םוקמכ (ןכש רפכ)

 םירצומ"רובע ןחבמ קושכ הרייעב שמתשמ ,לבמג רנא רטקורפ

 שחרתמל תיפצת ןולחכ תונימא לש הדימ םוקמל קינעמ הז .םישדח

 < .הינטי
 טנרטניאה תכפהמש רמוא ,יבזמירג בשות ,רסרמ קיראשכש ךכ

 -ידהדזידו'רקטרקידדילר רריידרירוורכריר>'וקד,+ו,הלע1ו,וידי4צה :וד,(י

 .בישקהל ראשה לכל יאדכ ,יתרושקת שער ףדועמ תלבוס

 העפשה םהל תויהל הרומא התיהש םירחא םירבד הברה ומכ הז"

 זה תונשל םירזוח םא" .רסרמ רמוא ,"ללכב ועיפשה אל ףוסבו ,הלודג
 ןמזה ראשבו עובשב םיימוי דובענ האמה ףוס דעש ורמא םלוכ ,0
 .ולאכ םירבדו תוענ תוכרדמ לע בבותסהל םירומא ונייה ונלוכ .הלבנ
 "?ןוכנ ,הרק אל הז

 רסרמ יכ .לכש תצק לבקל ירכ יבזמירגל תכלל ךירצ התא םימעפל
 ונייהש דחא רבד לבא ,ריתעב שחרתהל רמוע המ עדוי אל שיא .קרוצ

 לודגה יוכיטה תא שי היגולונכט יבבוחלש ,אוה רבכ דומלל םיכירצ

 ףוסב רבתסמ הככ ,רתוי ראופמ םהלש ןוזחהש לככו .תועטל רתויב
 .רתוי ועט םהש

 ,תיבה תודובע לכ לע טלתשהל םירומא ויה םיטובור ךיא םירכוז
 היה רומא יניערג חוכ ךיאו ,םיבשחמ ידי-לע טלשנ לכה םהב םיתבב
 רסח ררשמה" תא םירכוז ?תולדנ יתלב תויומכב למשח ונל קפסל
 ?ררוקנוקה תא ?םידאמה לע תובשומה תא ?"ריינה

 לבא .הנממ ונלש תויפיצב הדמע אל היגולונכט ,םעפ רחא םעפ
 ונחנא ,ונלש תולוכיהו תוחוכה תא ביחרהל תדמתמ תוקקותשה ךותמ
 ךופהי ינויריב ערמ ,דחא םויש הווקתהמ ונמצע תא רענל םיחילצמ אל
 .םיימוי םויה ונייח תולבגממ ררחתשהל ונל ריתיו ,ערמל

: / 
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 00 ה!05| | טחוסחפ 0
 קוסוטז !ח קוסזטז6 תורשפא םע האלמ הרואתב תוגצמל ןוק-דח ןוקמ
 !ם]' וואב הנוקהל

 100 תייגולונכט
 1024%768 :היצולוזר
 5 [טחופתפ 2300 :הראה תמצוע
 או ,אד50, 560%, ןוסד סט :טמרופ
 1060, 8-/)/090 :ואדיו תסינכ
 20808 :בשחמ תסינכ
 87*-000* :תנרקומ הנומת לדוג
 ,ילמשח סוקופ םוז ,5ח/\ תשדע
 ,טלשהמ בשתמה רבכע לע הטילש
 .שוטניקמ בשחמל סג םאות
 .1668 :לקשמ

0 

 !ההובג המצועבו לקשמ לק - בשחמ תוגצמלו יתיב עונלוקל יעוצקמה ןרקמה
 100 תייגולונכט
 1024768 :היצולוזר
 1400 35 (גוחוסחפ :הראה תמצוע
 קגו ,אד86, 550%, פד, סטס :טמרופ
 \690, 5-\/660 :!אדיו תסינכ
 28068 :בשחמ תסינכ
 20%300" :תנרקומ הנומת לדוג
 ,ילטיגיד םוז ,ילמטח סוקופ
 | : : , ,טלשהמ בשחמה רבכע לע הטילש
 .שוטניקמ בשחמל םג םאות
 .6.9אַח :לקשמ

0 : 
 !דתוימב הובג טסרטנוקו הראה תמצוע לעב ,בשחמ תוגצמלו יתיב עונלוקל 'עוצקמה ןוקמה
 1.00 תייגולונכט 7

 ק 10240768 :היצולוזר

 אפו !טחוסחפ 1000 :הראה תמצוע
 / קו , אדפ0,5604), וסע םטס :טמרומ
 \/ו060, 5-4/060 :\אדיו תסינכ

 24808 :בשחמ תסינכ
 20'-300* :תנרקומ הנומת לדוג
 ,ילטיגיד םוז ,ילמשח סוקופ
 ,טלשהמ בשחמה רבכע לע הטילש
 .שוטניקמ בשחמל םג םאות
 .6.9%ַח :לקשמ

 |0₪4200 !אָכ ל / בוא ישא
 ,הובג טסרטנוקו הראה תמצוע לעב ,בשחמ תוגצמלו יתיב עונלוקל יעוצקמה ןוקמה
 .תולע לומ םיעוציב לש ילמיטפוא בוליש קינעמה
 10 תייגולונכט
 1024%768 :היצולוזר
 אפ \טחוטחפ 650 :הראה תמצוע
 סאו , אזפ0, 660%, הסז\ש, סטס :טמרופ
 \וססס, 5-\ו060 :ואדיו תסינכ
 ₪08 :בשחמ תסינכ
 300-20%* :תנרקומ הנומת לדוג
 ,ילטיגיד םוז ,ילמשח סוקופ
 ,טלשהמ בשחמה רבכע לע הטילש
 .שוטניקמ בשחמל םג םאות
 .6.664 :לקשמ

 . 5 שי ע0- דל -- | ודנו ג לדה לו הפה 5 כ

 קוגפחוהטופוסה \

 םיקדה המסלפה יכסמ תא גיצהל האג - המסלפה יכסמ תא איצמהש ןרצנוקה
 .רתויב ההובגה תיעוצקמה המרב ואדיו תוגצמל ןוותפה !םלועב רתויב

 42' קנע המסלפ ךסמ
 1024768 :היצולוזר
 מ"ס 85 :יבוע
 ןוילמ 16 :םיעבצ קמוע
 קוו , אז80, 8608%, סטפ :טמרופ
 וט60, 8-0ו060 :ואד*| תסינכ

 24008 :בשחמ תסינכ

 ,הרקב ירדח ,יתיב עונלוק :ל םיאתמ
 ,קנע תויונח ,הפועת תודש ,םיקנב
 .תוכיא תוגצמו הסרוב

 ריני :לארשיב תוגיצנ ששב

 56910 םימישגמ בשומ 39 ןובנ דוד
 תר8161108 65 8חוז.60.1] 03-9331204 :סקפ

 גחוז 4ץגושקוצ 4 יקימל תונפל- הצפהו קוויש

 | הנורחאה הימה
 | - רמסרפ 'בסמבו םירקב
 / ,יתיב ולו
 ה תוגוצת
 ,בוחמ ,ואד'
 םינפלואו הרקב 'רדח

6 |] 0 "> 8 

 וטווו9ץהס 1184140 |תל (הו - ל (פ
 קמ

 :תיריג תרבח ,הצפהו קוויש

 הינתנ ,גלופ .ת.א 67 הכאלמה
 5-תוה11: כת000015 6 1711.00.1]

 (ןרעל תונפל) 09-8633968 :סקפ

1-8400 - 0 
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 ג"ק 2.5 קו - ותויב לקו קזת אשינ יטיא ן
 סאוס תייגולונכט
 | 1024768 :היצולוזר
 ו \אפו !טחופחפ 800 :הראה תמצוע
 ןוילמ 16 :םיעבצ קמוע
 יאו . אד56,5504א, סטס :טמרופ
 0000, 6-//060 :)אדיו תסינכ

 22808 :בשחמ תסינכ
 84" :תנרקומ הנומת לדוג
 לל הנרקה תורשפאל ₪0 60
 (םסואפז םסוחז תגצמל) בשחמ
 גלשהמ בשחמה רבכע לע הטילש
 .שוטניקמ בשחמל סג םאות

 .2568 :לקשמ =

 וו 9ץחס 1830+/1030+/1035+ | ו ו
 תוימב תוקזת ווא תומצוע ,ותויב ההונגה המוב !00 ינוקמ

 100 תייגולונכט
 1024768 :היצולוזר
 אפו | טחוסחפ 1400-1100 :הראה תמצוע
 ןוילמ 16 :םיעבצ קמוע
 שו , אז80, 5504)/, וס :טמרופ
 090, 5-\ו060 :!אדיו תסינכ
 2.868 :בשחמ תסינכ
 300" דע :תנרקומ הנומת לדוג
 בשחמ אלל הנרקה תורשפאל 00 60
 .(שסוו6ז םסוחו תגצמל)
 ,טלשהמ בשחמה רבכע לע הטילש
 ,שוטניקמ בשחמל םג םאות
 .7.אָפ :לקשמ

 :>--ףטוח8ץחתס 0 ו לא 0
 'הובג םיודתב הדובע תונתתל יעוצקמה ןוקמה

 1280%1024 :האלמ היצולוזו
 1600%1200 :הסיחדב היצולוזר
 5 \טחופחפ 750 :הראה תמצוע

 שו , אז56,5500/, סשס :טמרופ
 10 060, 8-/000 :!אדי] תסינכ
 20868 :בשחמ תסינכ
 800" דע :תנרקומ הנומת לדוג
 ₪0 0380 ,ילטיגיד םוז ,ילמשח סוקופ
 / תגצמל) בשחמ אלל הנרקה תורשפאל
 שחמה רבכע לע הטילש ,(שסווסז סוחו
 .שוטניקמ בשחמל םג םאות ,טלשהמ
 7.868 :לקשמ

 י!85785ץח6 4205\/

 / ותומכ הארנ םרטש - 42" - קנע לדוגב המסלפ
 ] זתוימב הובג טסוטנוק סחי

 0 (א "ב 42* קנע המסלפ ךסמ
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 .\נחוס6חז9ז 7146 תועצמאב להנלו לכ להנל תלגוסמ \)חו66ח19ז5 -ש םירמוא ונאשכ

 ,ןיטולחל השדח ךרדב עדימב תוננובתה ךות .ךכל םינווכתמ ונא ,םוקמ לכב ,רבד

 65+ וס[ הז6ח 167606085 סיצורימה תרחבנ העיגמ 14/14 תחא הלומרופה תינוכמשכ

 תוחפב רתוי תומכח תוטלחה לבקל תעכ תלגוסמ
 | 6 תוחוכ הילע םילעופו ,ש"מק 340 לש תוריהמל

 דצצדו |: | -ולמו םלוע התועמשמ היינש תיאמ ובש קסעב .ןמז ו 1 2 |
 עדימ לש /!8 תואמ תרדשמ איה ,ברק סוטמ לש

 .לדבהה תא השוע \/ח106ח16ז ד\6 ,וא ידכ וב םישמתשמ סה .םילופיטה תבחרבש תווצל יי

 תלהנמ \)חוספחז6ז 1106 דציכ תחא המגוד קר וז תוטלחה ,היינש יקיקלח ךות תוטלחה לבקל

 , , , , ,םיינויח םינותנ הב הדימה תא חתנמ ₪681 //סז!₪ !חפ6ז1866- קשממ לו אל ,

 תויגולונכט לש יתרוסמה סוחתב סניאש םינקתה .םיעוציבה לע םיעיפשמ ,רוחאמו םינפלמ םימלבה לוונ לש ץחלה תמגוד .הטובת וא ןוחצינ איה ןתועמשמ תופוכת סם תעלש

 .סינוגרא לש םינוש םיגוס רובע ,עדימה סיצורימה תרחבנל תעייסמ חו חזז דל

 .יתורחת רתוי תויהל ךל םג עייסת \)חו66ח16ז ד \6 דציכ ךל רפסנו ולא רשקתה הירוטסיהב רתויב תוחצנמה תוצובקה תחא - ש//85% 101 הזפח 58

 ֶּ \ \ היגולונכטה תועצמאב ינויחה עדימה תא שרפל - תחא הלומרופ יצורימ לש

 15 וי 16081.0 :פז081| לארשי 08-ל וישכע גייח ףסונ עדימל
 03-7661414 סקפ ,03-7661313 ןופלט ,הרוקש רבד לכ .םדקתמ ידמימ תלת קשממו ,ןכוס/להנמ לש תמכחותמה ידמי

 וזו .6 81.60 \ 0111685 \86'151] :ונרתאב ורקב רקבל רשפא ,הדלישה ינונוויכ דעו תילאמש-תירוחאה םימלבה תדיפרב (חלהמ
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 38 'מעמ ךועמה + , ָ +

 תועצמאב םיבשחמ רוביחל ךרר לע בושחל חילצמ והשימשכ

 ,"סייפסרבייס" הזל אורקל םיליחתמ םישנאש עיתפמ אל הז ,ןופלטה
 שיו .תכרעמה לש תולבגומ יתלבה תויורשפאב הנומאה אטבל ירכ
 ונל םירמוא םהשכ ,וללה רבייסה יאיבנל ןימאהל םיצורש ונניב
 .רימתל תונתשהל םידמוע ונייחש

 התניש רבכ איה ,השעמל .םירבד המכ הנשת טנרטניאהש קפס ןיא
 רישכמכ המצע תא החיכומ טנרטניאה ,םיקסעה םלועב .םתוא
 ןבא לכ ךופהל תולוכי תורבח .תויולעב ץוציקלו תוליעיה תרבגהל
 םיכוותמב ךרוצהמ ררחתשהל ךכו ,םיאתמה קפסה תא אוצמל ידכ

 םיקסע םויכ .1ט5ו ו וז דובעל ,םיקלחהו םירמוחה יאלמ תא םצמצלו

 םילבקמ םהו ,תויאשמ דעו תוכיסמ ,תנווקמ הרוצב לכה טעמכ םישכור
 .ךילהתהמ קלחכ םפסכ רובע רתוי הבוט הרומת

 לש הכלוהה תא ידוסי ןפואב תונשל חוכה תא םג שי טנרטניאל
 .תויסנניפ תואקסע וא טסקט ,עדימ ומכ ,יתרפס ותוהמב אוהש רבד לכ
 תודסומו םיקנב לש םמוקמ תא תספות טנרטניאה תא וניאר ךכ
 תא ,לשמל ,התניש טנרטניאה ;םימיוסמ םימוחתב םירחא םייסנניפ
 הקינטירב הידפולקיצנא תא החירכה איה :תוירפולקיצנאה יקסע
 תמסרכמ םג תשרה !םניחבו ןייל-ןוא הלש םינכתה תא עיצהל
 .תטלקומ הקיסומ לש תויאנועמקה תוריכמב

 אל טנרטניאהש ךכל הבוט הביס שי וללה םירקמל ץוחמ לבא

 טנרטניאה .םיליגר םישנא לש םהייח לע יתועמשמ ןפואב עיפשת

 םייתיבה םייחהש ,איה הרבועהו ,ערימ ססובמ םוירמ הרקיעב איה

 .ערימב םייוור אל ונלש
 ךרר תונולמו תוסיט םינימזמ ונמצע אצמנש תויהל לוכי ,ןוכנ

 וצרי ילוא םידליהו .רפס םישכור וא קנבה ןובשח תא םילהנמ ,תשרה
 לבא ,םינווקמ םיקחשמ קחשל וא םיט'צב רקבל ,ליימ-יא תצק חולשל
 הייפצ ןה טנרטניאב רתויב תוירלופופה תויוליעפה שולש התע תעל
 דחא ףא .םייתחפשמ םיצע רחא תוקחתהו תוינמב רחסמ ,היפרגונרופב
 .ונייחב ךפהמל ליבוי אל ולאה םימוחתהמ

 תיריתעה תואיצמה םע ךכתסמ סטייג ליב תא אוצמל ,ךכ םא ,ןיינעמ

 שמתשמ רחא קרפב ."הבשחמה תוריהמב םיקסע" ,ןורחאה ורפסב וזה

 ייח ןונגסש ונל רפסל ירכ היגולונכטה יאיבנ לש ליגרה ןונגסב סטייג

 .התוא םיריכמ ונחנאש ומכ היצזיליביצה תא שרחמ בצעל דמוע בווה

 .אטבתי אוה המבו יונישה שחרתי ךיא ריבסהל חילצמ אל אוה לבא

 :גיצמ אוהש האבה אמגודב הצמתמ ולש רתויב בוטה ןויסינה

 לש יטרפ רתאב רקבל ךלוה התא ,תלשבתמ ברעה תחורא דועב

 רתאה לש טא'צב ורקיב החפשמה ינב לכש הלגמו ,תכחרומה החפשמה

 השמתשה החפשמה .טבשה לש אבה יתחפשמה שגפמל תוינכותב ונדו

 תויוליעפה רפסמ תא םצמצל ירכ ינורטקלא העבצה יעצמאב

 םיסיטרכו תונולמ תנמזה רבכש ערויש הנכות ןכוס .ששל תורחבנה

 ,רוזאב תומיאתמ תוריית תויצפוא המכ ךל עיצמ םיוסמ רתאל

 םג ןכוסה .לשמל ,גניטפאר :תמכסומה תיתחפשמה המישרב ואצמנש

 הצעב ,זא .דעיל רתוי םילוז הסיט יסיטרכ לש םמויק לע ךינפב עירתמ

 םוקמ החפשמל חיטבמו לוזה סיטרכה תא ןימזמ התא ,בשחמה םע תחא

 .הבורקה גניטפארה תרבח לצא
 הנכות ןכוסב רזענ התא ,היזיוולטב הפוצ התא דועב רתוי רחואמ

 תויצפוא המכ ךל עיצמ אוהו ,ךלש הייפצה תופרעה תא ריכמש ,רחא

 טירפתב שומיש ידי לע .ואידורב תופצל טילחמ התא .תומיאתמ הייפצ

 תשגפנ הב הרייעבש הלגמ התא ,היזיוולטה לש יביטקארטניאה

 חול .הזה עוריאל םג םיסיטרכ ןימזמ התאו ,ואידור םייקתי החפשמה

 .החפשמה ינב לכל חלשנ ןקותמה םינמזה

 ןיינעמה טביהה ,סטייג לש תויראזיבה יאנפה תופרעהמ םלעתהב

 טנרטניאה הב המוצעה הדימה אל אוה איבמ אוהש אמגורה לש רתויב

 תורמלש המדנ .תילאיווירט התעפשה המכ דע אלא ,ונייח לע עיפשת

 םיתבב ויחיש תוחפשמ ויהי ןיידע ,ונייחב םיידוסיה םייונישה

 ,ברע תחורא ולשבי ,הדובע םוימ התיבה ורזחי ןיידע םישנא .תורייעבו

 ,םהלש תיתנשה השפוחל ופצי ןיידע םה .היזיוולטה לומ וטטומתיו

 .רחבנה דעיל וסוטיו הפועתה הדשל ועסי

 םינשה 30-ב .ערימה ןדיעל רושקה לכב תיזכרמה הדוקנה יאדו וז

 ונחנא הב ךרדב ידוסי יונישל ואיבה ערימה תויגולנכט תונורחאה

 ונייחל תויטנוולר וזה היגולונכטל ןיאש ןוויכמ ךא .םיקסע םישוע

 .ונלש םייחב ועגנ אל םימיהדמה םייקסעה םייונישה ,םיישיאה

 הריעב עונמ ירי לע ןיידע תוענומ םיגהונ ונחנא ןהבש תוינוכמה

 ינב םיתבב םירג ונתיאמ םיבר .האממ רתוי תב היגולונכט ,תימינפ

 םיפטוש ,תוטימב םינשי ,םירגב םישבול ןיירע ונחנא .האממ רתוי =

>" | 
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 לש רתויב ןיינעמה טביהה ,סטייג לש תויראזיבה יאנפה תופדעהמ סלעתהב

 ,ונייח לע עיפשת טנרטניאה הב המוצעה הדימה אל אוה איבמ אוהש אמגודה

- 
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 ,ונייחב םיידוסיה םייונישה תורמלש המדנ .תילאיווירט התעפשה המכ דע אלא

 סוימ התיבה ורזחי ןיידע םישנא .תורייעבו סיתבב ויחיש תוחפשמ ויהי ןיידע

 היויוולטה לומ וטטומתיו ,ברע תחורא ולשבי ,הדובע
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 ףרוטמה ררקמל ונתי סה םאה !היגולונכטב םיחטוב הכ םישנא םאה

 !סהלש יארשאה סיטרכ רפסמ תא ,הנכותב סיגאבמ לבוסש ,םהלש

 תוחיש םייקל ךרוצב םישח ונחנאש ,םיקירו םיבוצע הכ ונייח סאהו

 !םייתיב למשח ירישכמ םע ןופלט

 ןובסו םימ םע םיצחרתמ ,תחלצמ ותוא םילכואו לכוא םילשבמ ,תופצר

 .םיתורישב םישמתשמו
 היזיוולטה - ונייח לע יתוהמ ןפואב ועיפשהש תונורחאה תואצמהה

 ערימה ןריעש ינפל הברה ,האמ יצח ינפל ועיפוה - ןוליסה סוטמו

 םילורג םייונישב תופצל ידכ הרוחא הכרה דוע תכלל ךירצו .ליחתה

 .ונייחב םייתימא
 תוותשהל לוכי המ ,תויתוהמ תויצמרופסנרטב םיקסוע ונחנא םא

 ?תיתיישעתה הכפהמה תא ווילש םירידאה םייתרבחה םייונישה םע

 תבכרה תעפוה תובקעב ונלש תרושקתה תלוכיכ הרידאה הצאהה וא

 ?תענוממה תינוכמה לע המ ?יתיבה למשחה "סנ" רבדב המ ?ףרגלטהו

 ,ןועשה ,סופרה תנוכמ :ונלש םייחה לע ועיפשה תורחא תואצמה הברה

 .םצמוצמ רפסמ קר תונמל םא ,ויררה רישכמו קיטסלפה ירצומ ,ררקמה

 תויגולונכט תוללכשמ וא תוביחרמ תואצמהש המדנ הנורחאל לבא

 ונק ונתיאמ קלח ,ןוכנ .םישדח םינוויכל ונתוא תוכילומ אלו תומייק

 םישנא רתוי הברה לבא :(םתיא תושעל המ והת זאו) םיישיא םיבשחמ

 םישמתשמ םיבר ;היזיוולטב שומישה תא וביחרהש ואריו ירישכמ ונק

 .ןכ םג ,תמייק היגולונכט לש הכחרה וז לבא ,םיירלולס םינופלטב

 ,םיקקזנ ונחנא הל היגולונכטה לכ תא ונל שיש ונטלחה וליאכ המדנ

 לודג קלח ,לכה תולככ ירחא .םייוניש רועב םיניינועמ אל ונחנאו

 ןוזמ ,יטמוטואה תיבה - םיזוח היגולונכטה יבבוחש תואצמההמ

 םימישי - ואריו-ינופלט ,תילוק-לע תוריהמב העיסנ ,תוילבטב

 .השירד םהל ןיא יכ וצמוא אל םה לבא .תיגולונכט הניחבמ

 ,יטמוטואה תיבה לע תונשיה תויזחתה לש רזוה רודיש ןימב ,וישכעו

 היירט הקפסא ןימזהל ולכוי ונלש םיררקמה בורקבש ונל םירפסמ

 ,ונלש ירלולסה ןופלטל הערוה וחלשי םילכה יחירמו ,יאמצע ןפואב

 .יוקינ רוזחמ ומייסי םהשכ
 ררקמל ונתי םה םאה ?היגולונכטב םיחטוב הכ םישנא םאה לבא

 לארשאה סיטרכ רפסמ תא ,הנכותב םיגאבמ לבוסש ,םהלש ףרוטמה

 םייקל ךרוצב םישח ונחנאש ,םיקירו םיבוצע הכ ונייח םאהו ?םהלש

 ?םייתיב למשח ירישכמ םע ןופלט תוחיש

 תא וטשפש תורבחל םימוד ולאכ תויוחתפתה םיזוחש םיאורוגה

 ידי לע םילבומ םה .ןהלש תוחוקלל בישקהל וקיספהש ירחא ,לגרה

 הניחבמ םישי םיוסמ רברש םושמ קרש םיבשוח םה .רוצייה תולוכי

 .םיעוט םהש תרמלמ הירוטסיהה לבא .וב וצרי םישנא ,תיגולונכט

 ,םרובע םלשל םינכומ םישנאש המ תא םיווש םירבד הב הרבחב

 ינפל םיצמצממ םניאש טעמכ םישנא דועבש ,ךכל בל םישל ונילע

 ,רתוי בחר היזיוולט ךסמ ליבשכ םירלוד יפלא המכ רוע םימלשמ םהש

 וא טנרטניאל רבחתהל ירכ םלשל ךרוצהמ םיבהלתמ אל ללכ םה

 .הריבעמ תשרהש םינכתב תופצל

 איצמי והשימ םא קר תושדח תויגולונכט לע ףסכ ואיצוי םישנא

 ינויריב ערמ קפסל ךרטצת היגולונכטה .טנרטניאהמ רתוי בוט והשמ

 ... ךרד ,בוט רתוי וליפא וא ,בחרמה ךרר רמוח תרבעהל הנוכמ :יתימא

 .ןמז
 ומכ להנתהל וכישמי ונייח ,הידעלב וא טנרטניאה םע ,םייתניב

 יבשות תא ולאשת וכל ,קפס ךכב םיליטמ םתא םא .רבעב ולהנתהש

 תיישעת ישנאו תויאשמה יגהנ לש קיתווה רודה תא קר אלו - יבזמירג

 .גיידה
 זכרמ רי לע רבחל הכיחשכ יל רמא ,14 ןב דימלת ,לוק רבילוא

 יל הארנ אל הז" .ותוא תניינעמ אל טנרטניאהש ,ימוקמה תוינקה

 ."תורקל ךלוהש םיבשוח םהש המ הזו ,אירמהל ךלוהש והשמ ומכ

 ינא" :םימוד םירבר 17 תב תיטנרוטס יל הרמא ינוריעה קושב

 תאטכמ יארו איהו ."הזב תשמתשמ אל ינא וליפאו ,'גלוקל תכלוה

 תא הנשי ילוא הז" :הפיסומ איהשכ ונתיאמ םיבר לש תובשחמה תא

 ."ילש םייחה תא אל טושפ לבא ,םישנאהמ קלח לש םייחה

 4000 ראוניב 5 ,יעיבר סוי ,םט"ייה
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 התיהש שיאה טטרש הנש תואמ שמחו םייפלא ינפ

 ,תיברעמה תוברתה לע תערכמ העפשה ולש הבישחל

 ,םייח ונחנא :ישונאה בצמה לע האבה השקה הנומתה תא

 םלוע - ונניא השעמל לבא - הארנש םלועב ,רמא אוה

 םילגרומ ךכ לכ ונחנאו ,ונלש תויביטקייבוסה תובשחמהמ יושעה

 םירבג ,ונחנא .יתימא וניא אוהש םיאור ונניא םעפ ףאש ,ךכל

 שאה ןיבל וניניבו ,שאה וניבגב .הרעמ ךותב םיאולכ ,םישנו

 ךכ ,םילובכ ונלוכ .תולענ תורטמ םע םישנא םיאבו םיכלוה

 לע שאה רוא ירי לע םיקרזנה םיללצה תא קר תוארל ונתלוכיבש

 יפכ םירבדה תא תוארל אל םילוכי ונניא .ונינפל הרעמה ריק

 ירי לע אל ראומה יתימא םלוע שי ונילעמש טולקל אלו ,םהש

 הריאמש שמשה ידי לע אלא ,הכושח הרעמב תרעובה שא

 .ץראה לע יחה רבד לכו המצע ץראה תא תממחמו

 סטרקוס ותוא .לודגה סטרקוס לש ודימלת ,ןוטלפא היה שיאה

 הבושחה תודכלתההש ,בישקהל םינכומ ויהש הלאל רפיסש

 תא תוארל ידכ .ונמצע ךותב שחרתהל הלוכיש וז איה רתויב

 ךופהל םיכירצ ונמצע ונחנא ,בשח אוה ,יתימאה םלועה

 תויופקתשה ,ריקה לע םיללצ ומכ ,ונחנא םגש ןוויכ ,םייתימאל

 לש תורוקמ השולש ונכותב .םייטנתוא םרא ינב לש תוללצומ

 דכלתהל םיכירצ םתשולשו - ףוגו שגר ,חומ :תואיצמל תושיגנ

 רשויב לעפנו בוטל ףאשנ ,תמאה תא ערנש ידכ ונליבשב לועפלו

 .םלועב

 תואיצמ" יוטיבה עמשל הגותב ךייחמ היה ןוטלפא

 לבא ,יאדו ,ןכ" :רמוא ותוא עומשל טעמכ רשפא ."תילאוטריו

 ןיב לדבהה תא תוארל וליפא דוע םילוכי ונניאש איה הרצה

 םייח ונחנא הרעמב םג .ונמצע ךותב רקיעב ,יתימאל ילאוטריווה

 תרזעב קר םיעדויו םישיגרמ ונחנא הבו ,תילאוטריו תואיצמב

 ."ילאוטריווה חומה

 ונתוא אולכל לוכי בושחמ תייגולונכט רחא ץאומה שופיחה

 האיבמ תאזה היגולונכטהש םיאלפה .חומה לש רחא רדובמ קלחב

 לש רבלב הזה קלחה לש תוקושתלו םיכרצל הנעמ תתל םילוכי

 תורוקמל רתויו רתוי םירכונמ םיכפוה ונחנא ,םייתניב .שפנה

 םלועל ונתוא חותפל םחוכב שיש ,ונכותב הבהאהו המכוחה

 ,סטרקוס תא טטיצש ,ןוטלפא הז היה .רתוי םלשו יתועמשמ

 עריו תוירסומש ןויערה תא תונקספב תיברעמה תוברתל חסינש

 תואמ שמחו םייפלאכ .דכלתהל תובייחש חומה לש תולוכי ןה

 הרואכל ,תינכפהמ ןיידע איה תאזה השיפתה ,ןכמ רחאל הנש

 ןמז לע תובשחמ
 5 ל + ןמלדינ וו

 שמכ ןוטלפא לש הרעה
 אל תמאה :התוא חסנל הפשה וליפא ונל הרסחו ,תשפתנ יתלב

 הלוכי אל תואיצמה ,ירסומ יתלב םדאל העודי תויהל הלוכי

 .םיקדוצ אל םישנאל תואריהל

 םילודג םינעדמ יד ונל ןיא םאה ?תאז ריבסהל רשפא ךיא

 םא םג) קמועל םירבדה תוהמ תא ןיבהל ולכויש היגולונכט ישנאו

 יד םה םירבדה (?תוירסומ אל תואצותל ואיבי םהלש תואצמהה

 תיתימא תודכלתה וב ןיאש והשימ אוה ירסומ אל םדא :םיטושפ

 ,ןכלו .תושוחתו תושגר ,תובשחמ :תישונאה שפנה יביכרמ ןיב

 וא שיגרהל לגוסמ וניאש תילאוטקלטניא הניחבמ חתופמ םדא

 בושח אל ,תתוועמ השדע ךרד קר םלועה תא תוארל לוכי ,טולקל

 ךרד םיעיגמש םינותנה תא לפנמל לוכי אוה םוכחת תמר וזיאב

 םיכוזה ,הרעמב לבונ סרפ םילכקמ ויה םישנא םא .הלאה תושדעה

 .רתויב םיטלובה האצמהה רשוכו ןוימדה םע הלא הארנכ ויה

 תודכלתהב תויולת ,בוטל ףואשל ןהו תעדל תלוכיה ןה

 -טסופה םלועה םא .הטילקהו שגרה ,הבשחמה ןיב תישממה

 ןיב לשמל רבחמו ,תולבגמו םינשי תולובג ץרופ ונלש ינרדומ

 וא - םינש ךשמב םיררפומ ויהש - תונמאהו תדה ,עדמה םלוע

 היגולויב ,הנוכמהו םדאה ןיב םייתוהמ םילדבה לטבמ

 איהש המ ללכ תויהל אל הלוכי תאזה תודכלתהה ,היגולונכטו

 אוה ,תורכלתה לש תרתוכה תחת עיפומש המ לכש ןכתיי .תיארנ

 תיתר הנומא ,יעדמ עדיכ האור רדובמה חומהש הממ רתוי תצק

 העדותה לש העבטכ ןיימדמ אוהש המ וא ,תיתריצי תונמאו

 םיללצ לש תודכלתההש ןכתיי .בשחמל האוושהב ,תישונאה

 םיללצ רשאכ ןכש ,ןלוכמ הלודגה הילשאה איה הרעמב

 .תטלחומ הכשח ?האצותה יהמ ,םירכלתמ

 רחאו שאה רבעל תישאר - םיללצהמ קחרתהל ליחתהל ךיא

 עוגנלו ,תדדרובמה הבישחהמ ררחתשהל ךיא ?שמשה רבעל ךכ

 ירכ ,האלמה שפנבו םייתימאה תושגרה לש יובחה בצעב ,ונמצעב

 םע תורדומתה תרזעב ילוא ?ונל תואריהל לכוי יתימאה םלועהש

 תוילשאל םיעדומ תויהל ךופהנש ךכב ,תמאב אוהש יפכ וניבצמ

 לש ןורחאהו ןושארה רועישה .ללכב םיעיפומ רואו הווקתש ונלש

 לש התליחת איה העיריה-יאל תוערומהש היה תושונאל סטרקוס

 .המכוחה

 לש הטיסרבינואב היפוסוליפל רוספורפ אוה ןמלדינ בוקיי'ג

 לע ןטק רפס"ו "שפנהו ןמזה" :וירפסמ םיינש .וקסיסנרפ ןס

 "הבהא

 4, טסט ראוניב 5 ,יעיבר סוי ,םט-ייה



 רוצייל ןטק קסע לש םילעבה אוה סראזא דלאנוד
 תא בישחמ אוהו ,ס/ג ד 45500186 םשב ואידיו יטרס
 סראזא .םידוקירה תבחרל רושקה לכב ץע לוב ומצע
 לחהו ,תיבצק םירגתואמ םישנאב סומע םלועהש ההיז
 םיעיפומוב דוקירה תודוסיב הכרדהל ואדיו טרס קיפהל
 םיחיטבמ םה .םיקיתו םינקירמא היזיוולט יבכוכ ינש
 ."רוקרל לוכי התא ,תכלל לוכי התא םא"ש

 טילחה שרחה טרסה תודוא העומשה תא ץיפהל ידכ
 םשרנ אוה .טנרטניאל רבחתהל סל'גנא סולמ םזיה
 תורבחה תורשעמ תחא ,םוק.גניי'צסקא-רנאבב
 ריחמב טנרטניאב תוחכונ םינטק םיקסעל תועיצמש
 תא הרזיפ 'גניי"'צסקא-רנאב .(םניח הזה הרקמבו) ךומנ
 תוחוקלה לכ לש םירתאה ןיב סראזא לש תומוסרפה
 רובע תומוקמ רפסמ לע תרמוש איהשכ ,הלש םירחאה
 .םימלשמ תוחוקל

 לע הקילקה תחא שפנ אל ףא ,סראזא לש הרקמב
 בשחתהב עיתפמ אל הזו ,ומשב ומסרופש תומוסרפה
 המקימ 'גניי'צסקא-רנאב תא הצירמש הרבחהש ךכב
 - דוגיבלו םיבשחמ דויצל תומוסרפ סראזא לש רתאב
 חלשש תונולתה .סראזא לש קסעל יטנוולר קוידב אל
 תא לטבל טילחה סראזא .הבוגתל וכז אל ליימזיאב
 ימוסרפ עדימ תגצהל ריווא ןמז שוכרלו תורישה
 לא םהינומהב רוהנל ולחה תוחוקלהו ,(לשרמופניא)
 ."יתימאה" םלועב ויקסע

 םינטק םיקסעל קינעהל הרומא התיה טנרטניאה
 ראמ הברהל ,הז םוקמב .המידק הלוזו הריהמ הפיחד
 לוהינ .השק הבזכא איה טנרטניאה תייווח םינטק םיקסע
 תוינכט תויעב קסע רובע ךוציל לוכי םינווקמ םיקסע
 ןיא תועש עולבל וא םינימא אל תוחוקל ךושמל ,תורקי
 וא יגטרטסא ןונכתב ןתוא עיקשהל ףירעש ,רופס
 .תוריכמ םודיקב

 ךותל םיקנזמ אל םינטק םיקסע עודמ הביסה וז ילוא
 הכרעש רקס יפל .תטלשנ יתלב תובהלתהב טנרטניאה
 לוהינל תונכות תרכומש הרבח ,רווטפוס 'גייס ילויב
 טנרטניאלש תורמוא תונטקה תורבחהמ 80% ,תונובשח
 ,םהלש תוליעפה לע תמייק יתלב וא הטעמ העפשה
 םיקסע תושעל תוינכות ללכ ןיא םישילש ינשכלו
 .תשרב

 תלעות הקינעמ טנרטניאה ,ףחסיהל ךירצ אלש רורב
 סטרא קיפארג וסווא .תומיוסמ תונטק תורבחל הבר
 לע הקברהל עבצ יספרה תרצוי ,(סאסצגס) ןגישיממ
 -לע .םיפסונ םירצומו לובטופ תודסק ,תוינוכמ ,תויאשמ
 ,טנרטניאה ךרד ילטיגיד ןפואב תומדה לש הלבק ידי
 םליפ תסיפ תועצמאב אמגודה תא רזחשל הלוכי וסווא
 םליפה תויולע תא ץצקל ךכו ,תוסיפ עברא םוקמב תחא
 .75%-ב

 הנטק הרבחב םג םיקסעה חפנ תא הריבגה תשרה
 וינ םי תוריפו שבכ רשב ןאוצי ,דנליז וינ רנרט .תפסונ
 תרזעבש ,השרח תבשחוממ תכרעמב שמתשמה ,ידנליז
 רחא תוקחתהל םירבועל תרשפאמ ,יתימא ןמזב עדימ
 תוחוקלה ,ליבקמב .ותריכמל רע קוושמ טירפ לכ
 בצמל סחיב ןכדעתהלו ,הנמזה יספט קודבל םילוכי
 ןויליממ ההובג תכרעמה תולע לבא .םהלש יארשאה
 םידבוע השימח לש םתקסעה תשרור איהו ,רלוד
 .םינש שמח ךשמב האלמ הרשמב

 ,"טושפ ןיינע הז הרבחה םשל םוק.טוד לש הפסוה"
 ךרר שיש בשוחש ימ לבא" .טנרט לאונ ,דסיימה רמוא
 התא הב ךרדל טנרטניאה תא םיאתהל הריהמו הטושפ
 ."םלוח ,קסעה תא להנמ

 תוהלב םולחמ לובסי אלא םולחי קר אל אוהש ןכתייו
 לש םיליעפמהו םילעבהמ דחא אוה םלק סירכ :ךשמתמ
 ,הרבחה .ויתויחא יתש םע רחיב סקירבאפ סקייל טיירג

 ינורטקלא ןוגי
 םינמקל .חובכ ליפכמ חרכהב אל איה םנרמניאה ,םינמק םיקסע רובע

 דאמ הלק .הלק הנממ הליפנהו ידמ הלודג םוועפ תוערה ונניבוע

 םינוש םיטירפ 10,000 לש רחבמ תרכומ ,'78-ב המקוהש
 קסעה תא תולעהל בהלנ היה אוה .םייעוצקמ םירפרל
 היה הז .רלוד ףלא 50 הצקה ךכ םשלו ,טנרטניאה לע
 ומכתסה היתוריכמש ,הרכחהש הזמ רתוי לודג םוכס
 רכש םלק .המצעל תושרהל הלכי ,רלוד ןויליממ תוחפב
 רתאה תא אלימו םיטרפל בל םש אלש רסנאל ירפ
 ינפל הדובע תועש 300 לע ריהצהו ,ביתכ תואיגשב
 הרבחה לש םיסחיה תכרעמ תא איבהל טילחה םלקש
 .המויסל שנרבה םע

 שמח זאמ שידקהו ,טקיורפה תא ומצע לע חקל םלק
 לע ימוימוי ןפואב םחלנ אוה .םוי ידמ הדובע תועש
 ושפחיש םישנאש ידכ ,שופיח יעונמב טלוב םוקימ
 .ולש רתאל ועיגי םידבה םוחתב םיקסע

 לעמ רתאב לבקל לחה אוה .ירפ ואשנ ולש םיצמאמה
 לש חולשמה תולע לבא .םוי ידימ תולאש 0
 תוסנכהה םירזת תא תוריהמב הלרטנ םישרח םיגולטק
 רובע רלוד 15 שורדל לחה םלק .רתאה רציש שולחה
 הטסיו"הטלא .זאו .ןוזיאל רבמבונב עיגהו ,גולטק
 ,הקחמ ךילהתהמ קלחכו ,הלש תיבה דומע תא התניש
 םירחא םיקסעו םלק לש קסעה תא ,ןווכתמב אל
 .היתומישרמ

 .םלק חנאנ ,"םוהתל הטסיו-הטלא ירהמ ונלפנ ונחנא"
 םידמוע ונחנאש ריבס לבא ,בוש תבותכה תא יתשגה"
 ."תשרב תוחכונ לכ אלל תועובש השיש ינפב

 שי ,םלועה לכמ תוחוקל ךושמל לוכי רתא דועב
 רלקנירפס ןול ההמוא .םירז תוחוקל ףוסיאב רגתא ןיירע
 ,הקסרבנב תבשויש ,(ןוניגו הייקשה ירצומל הרבח)
 .ןיסב וליפאו הילרטסואב םישנאמ תותליאש הלביק
 תא תוחדל ץלאנ ,קסעה רסיימ ,(32) דלוגנאמ ירפ'ג
 םע קסעתמ ינא םא" .םייטוזקאה םיניינעתמה לכ
 .ההות אוה "?יל ומלשיש חיטבמ ינא ךיא ,ןיסמ תוחוקל
 אל הב המרל רע הרקי תויהל הלוכי םירצומ תקפסא
 .רחסמ ירשק םיקוחר תוחוקל םע רושקל יאדכ היהי
 הרבח םע קסעתהל אל טילחה ,סקייל טיירגמ ,םלק
 היזנודניאל חולשמה תולעש הליגש ירחא תיזנודניא
 .רלוד 100 איה םירופס םימרג תואמ לש

 ןול ועיגה וילא בלשל תועיגמ אל ללכ תובר תורכח
 ,סקינורטקלא רא רנא יב .סקייל טיירגו רלקניקפס
 הנשב הרכש ,ילמשח תיתשת דויצ תריכמל הרבח

 הלוזו הריהמ הפיחד םינטק םיקסעל קינעהל הרומא התיה טנרטניאה

 איה טנרטניאה תייווח םינטק םיקסע דאמ הברהל ,הז םוקמב .המידק

 תוינכט תויעב קסע רובע רוציל לוכי םינווקמ םיקסע לוהינ .השק הבזכא

 ףידעש ,רופס ןיא תועש עולבל וא םינימא אל תוחוקל ךושמל ,תורקי

 תוריכמ םודיקב וא יגטרטסא ןונכתב ןתוא עיקשהל

 | העפשה טנרטניאלש תורמוא תונטקה תורבחה

 | ינשכלו ,םהלש תוליעפה לע תמייק יתלב וא הטעמ
| 

 | | תשרב סיקסע תושעל תוינכות ללכ ןיא ןהמ םישילש
| 
 ו
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 ש

 נובה וסב וקול בנ
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| | 
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 .רתא תונבל ידכ הטאר ייק.יפ לש היתוריש תא הרבעש
 רקבמל הרבחה ןיידע הניתממ ןכמ רחאל םישדוח 2
 ךרוצה לע הערוה לביק הרבחה לעבשכ .רתאב ןושארה
 ייק.יפ .העונתה רדעה לע ןנולתה אוה תורישה שוריחב
 | | םיליגר םישלוג ובתינש םירושיק תריצי ידי-לע הביגה
 רגס רסיימה .הרבחה לש רעיה להק קוידב אל - רתאל
 | .רתאה תא

 | אל ייק,יפל לבא ,3או ומכ םינרציל םירושיק וניצר"
 | ,"ונלש תוחוקלה םהימו ונחנא הרבח ןימ וזיא גשומ היה
 תונבל הרבחל ועיצה םהש םינעוט ייק.יפב) .רמוא אוה
 וקפיס אל םלועמ הרבחה ידבוע ךא ,םייפיצפס םירושיק
 .(שרדנה ערימה תא

 ,תשרה לש םיעודיה תונורסחה רחא תא חכשנ אלו
 רתאב םירקבמ .םידומעה תגצהו עדימה תמירז תויטיא
 ,הטאיר ירזע תריכמל הרבח ,לנישירטוינ סניקטא לש
 ולעי םידומעש רע תוינש 40 תונלבסב תוכחל וצלאנ
 .תוקד 5 ךוראל םייושע ויה םירצומ ישופיח .בשחמה לע
 תא הפילחהו רתאה לש ולרוג תא הרבחה המצמצ זאמ
 .ותוא םיעינמש הנכותהו םיתרשה

 גציימ 6-600ותו6זס6"ב 67-ה םימיוסמ םינרציל

 וש הרבח ,סירוטרובאל לד .הבזכאו סעכ - טאקט

 | | ךסב םיחוורמ התנהנש ,םיישיא חופיט ירצומ רוצייל
 | תונח חותפל אל הטילחה ,'98 תנשב רלוד ןוילימ 5
 תא ורכמיש םיינורטקלא םיאנועמקל התנפו תנווקמ
 רחסמה תלהנמשכ .ןכוסמ דעצ .הלש הרוחסה
 םילהנמ םע השגפנ ,סאראק ןווג ,לדב ינורטקלאה
 | התליג איה ,הקיטמסוקה תיאנועמק רתא לש םיריכב
 לש תינורטקלאה הקשהה ינפל תועובש השישש
 רתא .הצפהה ימכסה לע ומתח אל ןיידע םה םירצומה
 םירזהל חיטבה אוה .סאראק תא "טוחסל" הסינ רחא
 תומוסרפ שוכרת לד םא הרבחה ירצומל העונת רתוי
 .רלוד ףלא 40-30 לש תולעב

 | הרבחל רתויב טלובה םוקמה תא םיקינעמ םה"
 ,"רצומה תוכיאל רשק אלל ,הברה יכה תמלשמש
 .סאראק תרמוא

 ראמ לק לבא המצוע בר רישכמ ילוא איה תשרה

 אלו ןטק שיבכע קר התא םא דחוימב ,הירוקב ספתיהל
 .ראות הפיו לודג רפרפ

 סברופ



 אוטוה.ף6וע- הוו!

 םיחקול אלש םיליבומה וניתוחוקל תורשעל וישכע ףרטצה

 .סנ.סרמוק לש םינעוצקמב ורחבו םינוכיס םוש

 תמלשומה הבושתה תא םיקפסמ טנ.סרמוק ינעוצקמ קר

 "סק6ח !!3זא6+" תונורתפ ןווגמ םע ,טנרטניאב תוריכמל

 .טנוטניאב רחסמל םלועב הליבומה הרבחה

 בלש לכב "םינוכנה םינפשה" תא איצוהל לכות ונתיא קר

 .טנרטניאב תוריכמב בלשו

 03 6455 7 77 םילודגל ףרטצה
 צצו. 00 הו0ז00.0006%.!| 80990 -

 תילאוטריו תונח תמקה >

 טנוטניאב םיזרכמ <

 ינורטקלא רהסמ לוהינל תונוותפ >

 םימדקתע קווש ילכ <

 תילטיסקמ החטבא <

.60606 

 שנרטניאב רתחסמב םינ עוצ קצה
 תוקזחא יבאזו לארשי ללכ ,תניב תצובקמ

 רצ
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 22 'חעמ ךשמה 6)

 .טנרטבלאב םלוכ םלוכ 69)
 תוקונית לש םלרתא ?נולללמ

 ,תשרב םיצצ ודלונ התע הזש
 .םהלשמ ןיימוד וליפא של םקלחל

 םלשמתשמ ךולללמ 0 6)
 תולנק םיכרועש ,ב"הראב

 רלוד דרא?ללמ 8-6 לש םימוכסב

 תלתשת .דבלב םיגחה תנועב
 תורלהמו ,תגרדושמ טנרטנלאה
 2.5-ל הרהמב ע?גת הרדשה דומע
 ברע וליפא .הלבשל טלבהג?'ג
 תא תחתופו תענכנ תלדועפה
 .הלבשות לכל תשרל השיגה

 .םנלח לכה :לודגה טלהלה 6
 ךכומש ?מל םנלח םלבשחמ

 הנכות ,פוטס-ןוב תומוסרפב תופצל

 ?אבתב לכהו ,תונתמ לפלא ,םנלח

 ףוס ףוס בל ומישי םלשלוגהש :דחא

 .תומוסרפל

 סורלו :הלודגה הקפפהה
 ?בולללמב ללרפאב עגופ הסילמ 6)

 רופסנלא דילומו םלועב םלבשחמ
 לע םיססבתמה םלפסונ םלסורלו
 םידמאנ םיקזנה .ולש דוקה
 .םירלוד ?דרא?ללמב

 תיקנע אלה ןיללבנוא הקלרמא 6)
 20 םע ,תימלועה םיקפסה

 תושיכר תרשרשו םישמתשמ ןולל?מ

 .המלשרמ

 תליזחב תחתפנ השדח המחלמ

 האיצמהש גני'גסמ טנטניאה 69
 דלקפתב טפוסורקלימ 0
 ךיילבוא הקלרמא ,תחפוקמה

 ןיא םילתניב .עשרה קנעה דיקפתב

 .וזה המחלמב םלחצנמ

 לכ .תוקפנה בושו תוקפנה
 קיפנמ הלעמו 'ז הגילמ רחפמ תיב

 תננובתמ הידמהו ,םלנוללימב

 ,ףרוטמה םירושה קושב תואתשהב

 אלו - הלרוטסלהב וגוסמ ןושאר

 ךאל הדיחא העידל על?גהל החללצמ

 חנומ אוה םוקטוד .ךלוה הז לכ

 ןיידע רקיב אלש ?מ ?פב םג רוגש

 .טנרטניאב

 ,תוקפנה :םילודגה םל?דנרטה 6)

 לש חתפמ יאשונ המכ דוע
 תשרב תועקשהל םיקנב :הנשה

 ?דמ תובורק םית?על םל?לפונש)

 ,(רתויב תורעוסה רחסמה תועשב

 םירישכמ ,םיילקיטרו םילטרופ

 בחור ,טנרטניאל רוביחל םיאשינ
 .סקונללו אד תמחלמ ,ספ

 :506------נ- =היזרו<-<->==הירו קמ היורה דלי

 2000 ראוניב 5 .יעיבר סוי ,םט"ייה /

 לע רבדל קיספנ הנוע םירשע וא רשע ךותש קר ,רבד ותוא היהי .םצעב

 ויברצל הב ועמתועהל ליחתנו - החוא רידגהב תוסנכ קיספנ :מנרטניאה

 טנרטניאה לש לסב םיציבה לכ תא םש וקסיסמ סרבמיי'צ ןו'גשכ

 לבט אל סטייג ליבשכ .ההימתב הבג םירהש ימ היה םינש המכ ינפל

 זבזבמ אלו רימתכ קפואה תא האור אוהש ונימאהש ימ ויה םימב לגר

 .םיבושח אל תומוקמב םיבאשמ
 סטייג .טנרטניאה לש םילודגה םירדראילימהמ אוה סרבמיי'צ

 קנבה ןובשח רואל ,ול באוכ הז .ונוה תא לידגהל תונמרזה ריספה

 .וגאה רוזאב רקיעב ,ולש
 םינוויכה המ .םוקמ םושל תכלוה אל ,רורב רבכ םויה ,טנרטניאה

 קר לבא ,םייחכונה םידנרטה יפל שחנל רשפא תשרה לש םיאבה

 לש הרצרצקה הירוטסיההמ דומלל ןתינש רתויב רורבה רבדה .שחנל

 ,תיטואכ ,הביצי יתלב ,היופצ יתלב איהש אוה תשרה

 .דימת המיסקמו העיתפמ
 ברעתת הלשממה אוה ,עודי רבכש המ

 ,סמב בייוחי רחסמה ,תשרב השענב רתוי
 לש ושרוי ךישמי םא .המכ קר הלאשה
 תואישנל העבצהה ,וכרד תא ןוטנילק
 הנש הרשע םיתש רע עברא דועב
 ןיא .טנרטניאה תועצמאב עצובת
 םיתורישה תיברמש קפס םוש
 תשגה ,םולשת ורשפאי םיירסומה
 םיפסונ םיתוריש תלבקו םיספט
 םכוסיש עגרמ תשרה תועצמאב
 המיתחל יפוס טרדנטס
 רהסמה ,תואקנבה .תילטיגיר
 לכ עוציב תא ורשפאי חוטיבהו
 .תשרב תולועפה יגוס

 רבכ ,חמצי דוע תשרב רחסמה
 םיידיתעה םינוויכה ןיב .רורב
 ספה בחור תא תונמל ןתינ םייזכרמה
 םישדח םיתוריש איביש ,רפתשמה

 םיתורישה לש יתועמשמ לולכשו ירמגל

 ינורטקלאה רחסמה תוחתפתה תא ,םימייקה

 םינוגרא לש תזכורמ היינק לש םינוויכל
 .הליהקה לש התוקזחתה תאו םיררובו

 .הליהקה לע םיססובמ םויה לש םילודגה םיילכלכה םילדומה בור

 ןיינע תוליהק ,זיטיסואיג לש תיסחי הטושפהו הרורבה וז םא ןיב

 תוליהקו טנזויבו םילטרופב תוצופנה טא'צ וא םימורופ תוססובמ

 160 לש הלא ומכ הנכות ישמתשמ

 לכ הבושח תשרה תא םישועש הלא םה םהיניב רשקהו םישנאה

 םימצמטצמ ךכ ,םיפרטצמ ץראה רודכ יבשותמ רתוי םיברש לככ .ךכ

 .תוילכלכה תוכרעמה דקומ תויהל םיכפוה םינכרצהו םיקחרמה

 ךירצ אל רבכ .תשרה ןדיעב דואמ תרפתשמ ,לודגב ,תינכרצה הנובתה

 .הרוק המ תעדל ידכ םינותיע תונקלו תונחל תונחמ םיילגר תתכל

 ,םינימז האוושהה ילכ .םוקמה ותואב תואצמנ הכירצה תויווח לכ

 .הלאכ םיטעמ אל שיו ,עדומ הנוק לכל ,םניחב

 טביהה .ילכלכה טביהב רתוי דוע קזחתהל דיתע תוליהקה לש ןחוכ

 ,המוקמ לע אובת תשרה תלכלכ

 ןוינקל תשרה תונח ןיב הריחבהו

 סיגולטקה .יניינע סיסב לע השעית

 תויונחה תא סלועה ןמ וריבעה אל

 דיחכת אל תשרה םגש חינהל ריבסו

 םוצעה ךרוצה לשב קר םא םג ,ןתוא

 קר סימעפלו שגפיהל סישנא לש

 .סירחא סישנא תוארל

 םלוא ,וזה המישרה לש ןוירה חווטל רבעמ תצק אוה יתרבחהו ינכותה

 ותישארב אצמנ ימדקאה רקחמה .םייוניש תוחפ אל ויהי הזה םוחתב

 תיברמלש אוה עודי רבכש המ לבא ,תילטיגידה תוברתה םוחתב

 רוע לכ ,םינכרצכ םהילא וסחייתיש היעב םוש ןיא תשרה ישמתשמ

 .רכומה תונווכ לע תונכב םתוא םיעדיימ
 .תוליהק תריצי איה ,םויה תורבח יפלא תואמ לש תרהצומה הרטמה

 קר םישרדנ ונחנא םרובע םלשל ונלגרתהש םירצומ םתוא תרומת

 תשרב .הנכות וא תכרעמ לש ,םיליעפ חרכהב אל ,םיפתתשמ תויהל

 ןיב תוקולח תועדה .עיגהל ךישמנש קר ,םניחב לכה ונל ונתיי רבכ

 תויביטקפאה .םניחה תשיג לש הריתע יבגל תשרה תלכלכ ירקוח

 תורבח םא לודג קפסו ,תוריכמ םודיק ילככ תחכומ אל הלש

 ךירצ והשימ .חצנל םירצומ קלחלו ךישמהל ולכוי

 םירצוימ םהמ םילזרבה רובע תוחפל םלשל

 םלוכ תא ונממי אל תומוסרפהו ,םיבשחמה

 .םניח קלוחמ לכה דוע לכ חצנל
 תשרה תכלוה תיפוסוליפ הניחבמ
 רתוי טושפו יעבט םוקמ תספותו
 וזה המגמה .םישמתשמה תערותב
 רובע ,ךשמהה רודב קימעת
 איה תשרה םויה לש םידליה
 ,"םלועמו זאמ" תמייק הדבוע
 תישאר םהב החתפתהש עגרמ
 תובחרתהו תוחתפתה .הערותה
 היינקהו תשרב שומישה תייווח
 ליבקמב הבורב השעית טרפב הב
 םיפוכת םייוניש .םתורגבתהל

 ,קוח םחל םהל ויהי תוכרעמב

 םישמתשמה רוד לש תולגתסההו

 הבוט היהת םייונישל יריתעה

 טנרטניאה יצולח לכ לש וזמ הברהמ
 תשרה תא ולבקי םה .םלוכ ,ונימי לש

 אלו ,וידרהו היזיוולטה ומכ יעבט ילככ

 אלא ,םוירמה תרדגהב הברה ךכ לכ וקסעתי

 .םהיכרצל וב ושמתשי טושפ

 ,המידק םינש הרשע שמח דע רשע לש קחרמב אצמנ הז לכ

 תשרה תונח ןיב הריחבהו ,המוקמ לע אובת תשרה תלכלכ .רתוי אל

 תא םלועה ןמ וריבעה אל םיגולטקה .יניינע סיסב לע השעית ןוינקל

 לשב קר םא םג ,ןתוא דיחכת אל תשרה םגש חינהל ריבסו תויונחה

 .םירחא םישנא תוארל קר םימעפלו שגפיהל םישנא לש םוצעה ךרוצה

 אל איה ,ותוא םיריכמ ונאש יפכ םלועה תא תובר הנשת תשרה

 םיבשחמ וא ,הז תא ושעי םישנא ,הרקי הז םא .דוסיהמ שדח םלוע ארבת

 םייתגיבו ,העדות החתיפ אל ןיידע הנוכמה .םישנא ירי לע וחנוהש

 איה ,בוש ריכזנ ,טנרטניא .תושונאה יריב ןיידע ןותנ תושונאה ריתע

 שומיש םהב םישוע םישנא רשאכ קר ןיינע םהב שי .םיבשחמ ןומה

 .םייתניב .ןובנו לכשומ
 שיסבלג ינור
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 יאנביר דרב ןמוא ב

 - ךירצ התא המ ןנל דיגת
 3 .ישיא ןפואב ךל גאדנו

 פא

 / .ךתורישל ,בכר ייצ רבלא זילועפית גניסיל זבכרה יצ לכ לש לו
4 

 .(ילועפת גניסילב) תחא תינוכמ וא תוינוכמ רפסמ תשיכרב לופיט דעו ,(ךלש = ,לדוג לכב ,קסע לכל םיאתהל הכורע ,לארשיב הליבומ ו
 תויהל לוכי התא ,בכר ייצ רבלא לש קוחה ילכלכה בגהו ןויסנה ,תויחמומל תודוה = ,םיחוטיבב ,תריינב לופיט) בכרה יצ לכ לש אלמ לּוה

 .רתויב תונימאהו תויעוצקמה םיידיב תואצמנ ךלש תוינוכמהש חוטב = םיכרצה יפל) תוינוכמה רוזביא ךרד ,(תפ

 .ונלש קיסעה הז ףקש ב3רה 'כ,608"- 0
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 רפיב לש (/8]] 66ם(6ז-ב
 דיקפת קחשמ אל למה

 עדיו תונעוצקמב םינימאמ ונא
 תמדקתמ היגולונכטב םיבלושמה
 ,תינמו-וב תוריש יגיצנ תואמ יייע שייואמה ,רפיב לש 131[ ("6ח167 -ה

 סיטקייורפ לש עוציבו המקהב החמתמו ,(0ט150ט101ת8 יתוריש ןווגמ עיצמ

 .דועו היבג .(:אא1, [16[כ 6% ,םירקס ,עדימ יתוריש ,גניטקרמלטה ימוחתב

 .רתויב ההובגה תוכיאבו תוריהמב ,הממיב תועש 24 ,תחא גג תרוק תחת לכה

 03-610-6222 :יעוצקמ ץועיי\ םיטרפ תלבקל

 .הנועארה םעמב רבכ רידצש ומכ הדובעה תא םישוע

 3... רימש .וסרק . גרבניו
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